Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
Statutární město Zlín
USNESENÍ
Zastupitelstvo města Zlína
1. schůze
Usnesení
1/1Z/2014

4. 12. 2014
Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
I.
Závěrečný účet statutárního města Zlína a vyjadřuje tak souhlas
s celoročním hospodařením statutárního města Zlína za rok 2013 bez výhrad,
schvaluje
II.
hospodaření statutárního města Zlína za rok 2013 dle rekapitulace dle
str. 1 - 3 přílohy a dle rozepsaného přehledu hospodaření dle str. 3 - 70
přílohy (příjmy, financování, SIMU a ukazatel dluhové služby, investiční
výdaje, provozní výdaje);
III.
přehled o hospodaření s finančními prostředky účelových fondů
statutárního města Zlína dle str. 116 - 139 přílohy;
bere na vědomí
IV.
výdaje dle místních částí dle str. 71 - 80 přílohy;
V.
Zprávu o ověření "Závěrečného účtu statutárního města Zlína za rok
2013";
VI.
vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Zlínem dle usnesení Rady města Zlína č. 81121/9R/2014 dle str. 81 - 86 přílohy;
VII. finanční vypořádání se státním rozpočtem a s Krajským úřadem
Zlínského kraje dle str. 87 - 118 přílohy.

Usnesení
2/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
I.
Účetní závěrku a výsledek hospodaření statutárního města Zlína za
období 1.1.-31.12.2013 dle str. 144 - 170 přílohy;
II.
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 takto: výsledek
hospodaření ve výši 154,884.748,83 Kč převést na účet 432 - výsledek
hospodaření minulých účetních období;
bere na vědomí
III.
podrobné a doplňující informace k Účetní závěrce dle str. 171 - 210
přílohy;
IV.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína
za rok 2013 dle str. 211 - 223 přílohy.
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Usnesení
3/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1. rozpočet statutárního města Zlína na rok 2015 dle přílohy č.1,
2. uzavření smluv o dotacích a příspěvcích se subjekty uvedenými v příloze
č. 1 v části "Provozní dotace, příspěvky a jmenovité akce"
3. uzavření smluv o dotacích se subjekty uvedenými v průběžně
předkládaných rozpočtových opatřeních, případně v samostatných
usneseních o poskytnutí dotací předkládaných na jednáních Rady města
Zlína a Zastupitelstva města Zlína
bere na vědomí
důvodovou zprávu a
ukládá
Radě města Zlína zabezpečit:
1. rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2015
2. hospodaření podle schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2015

Usnesení
4/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 23/2014, tabulka č. 1 – 21,
- rozpočtové opatření č. 24/2014, tabulka č. 1 - 10,
- rozpočtové opatření č. 25/2014, tabulka č. 1 – 24,
- rozpočtové opatření č. 26/2014, tabulka č. 1 – 25,
- rozpočtové opatření č. 26/2014, tabulka č. 1 – 19,
- rozpočtové opatření č. 27/2014, tabulka č. 1 – 24.

Usnesení
5/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na koupi rozestavěné budovy - části "A", díl "a2" SHOPPING CITY Zlín, Jižní Svahy, situované na pozemku p.č.st. 7196 a
části pozemku p.č. 2144/46 v obci Zlín, k.ú. Zlín, okres Zlín, Zlínský Kraj,
včetně pozemků p.č.st. 7196, p.č.st. 7197, p.č. 2126/8, p.č. 2126/9, p.č.
2144/46, p.č. 2144/59, p.č. 2144/61, p.č. 2144/62 a p.č. 2144/64, o celkové
výměře 35465 m2, a to za cenu 53.000.000 Kč, a to mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
kupujícím a obchodní společností EKZ Zlín, s.r.o., se sídlem Trpnouze 5,
374 01 Hranice, IČ: 26049881,
pověřuje
1) primátora statutárního města Zlína, MUDr. Miroslava Adámka,
dojednáním veškerých podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem,
2) Radu města Zlína zajištěním financování dané transakce čerpáním
úvěrových prostředků.

Usnesení
6/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2014 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek
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Usnesení
7/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
auditované výsledky hospodaření obchodní společnosti PSG Zlín, s.r.o., IČ:
25566016, za účetní období 01.05. 2013 - 30.04. 2014.

Usnesení
8/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
Změnu č. 1 Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině č. 1539510089 příspěvkové
organizace Městské divadlo Zlín, IČ: 00094838, dle přílohy.

Usnesení
9/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
změnu Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko - kulturní a
vzdělávací centrum Zlín", která spočívá v aktualizaci finančního
harmonogramu IPRM a v navýšení monitorovacího indikátoru IPRM

Usnesení
10/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
předloženou Koncepci rozvoje školství statutárního města Zlína na období
let 2014 - 2020, dle přílohy.

Usnesení
11/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. ../2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 10/2012 o školských obvodech, dle přílohy.

Usnesení
12/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. ../2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 8/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle
přílohy

Usnesení
13/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. ../2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku ze psů dle přílohy

Usnesení
14/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. ../2014, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení, dle přílohy

Usnesení
15/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
paušální částku ve výši 150,-- Kč/hod., která se použije pro výpočet náhrady
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Zlína, který není v pracovním nebo jiném obdobném
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poměru, a to pro kalendářní rok 2015
Usnesení
16/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, ke spolupráci s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, odborem
stavebních a dopravních řízení, oddělením územního plánování ve smyslu
ust. § 6 odst. 5 písm. f)ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53
odst. 1 a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a
to po dobu celého volebního období

Usnesení
17/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
ukládá
pořizovateli prověřit body 1-6 přílohy č. 1 ve zprávě o uplatňování územního
plánu v uplynulém období
zamítá
pořízení změny Územního plánu Zlína v souladu s ust. § 55 odst. 2 a § 44
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) dle přílohy č. 1 podle bodů 7-10

Usnesení
18/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína
dle geometrického zaměření zastavěného přístavbou objektu č.p. 764 pro
MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ
24288730 za cenu ve výši dle CMZ, tj. 950 Kč/m2

Usnesení
19/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
změnu kupujícího zastavěné části pozemku st. p. č. 4276/5 k.ú. Zlín o
výměře 18 m2 po kolaudaci přístavby k RD z *** na *** ve výši dle CMZ tj.
800,- Kč/m2
schvaluje
změnu kupní ceny u prodeje pozemku st. p.č. 4276/5 k. ú. Zlín o výměře 18
m2 zastavěným přístavbou RD pro *** z ceny dle CMZ, tj. 800 Kč/m2 na
cenu dle CMZ, tj. 1 100 Kč/m2 bez DPH

Usnesení
20/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej pozemku p.č. 537/3 k.ú. Štípa o výměře 1262 m2 a pozemku p.č.
552/24 k.ú. Štípa o výměře 4 m2 pro EGO Zlín spol. s r.o., U Pekárny 438,
Zlín – Štípa, IČ 46902473 pro revitalizaci okolí nově rekonstruovaných
budov a vybudování nového příjezdu k budovám za cenu ve výši dle CMZ,
t.j. 500 Kč/m2 bez DPH a za podmínky zřízení věcného břemene přístupu a
příjezdu pro ZOD Delta Štípa, družstvo, Za dvorem 305, Zlín-Štípa, IČ
48907227
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Usnesení
21/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 768/13 k.ú. Zlín o výměře do 250 m2 dle
geometrického zaměření pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného
pozemku ve výši dle CMZ, t.j. 1 100 Kč/m2 bez DPH

Usnesení
22/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej pozemku p.č. 768/398 k.ú. Zlín o výměře 78 m2 pro *** pro rozšíření
zahrady u RD ve výši dle CMZ, t.j. 1 100 Kč/m2 bez DPH

Usnesení
23/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 590/4 k.ú. Mladcová o výměře do 150 m2 dle
geometrického zaměření pro Delimax a.s., Bratislavská 1647/3, Hodonín, IČ
26916371 pro příjezd ve výši dle CMZ, t.j. 900 Kč/m2 bez DPH s
podmínkou zřízení věcného břemene umístění stožáru VO a přístupu k němu
za účelem údržby a oprav pro Technické služby Zlín s.r.o., Záhumení V 321,
Zlín – Louky, IČ 60711086 a s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu
a příjezdu pro statutární město Zlín z důvodu údržby okolních pozemků ve
vlastnictví SMZ

Usnesení
24/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1255/74 v k.ú. Zlín o výměře do 100 m2 dle
geometrického zaměření pro Kovárnu VIVA a.s., Vavrečkova 5333, Zlín,
76001, IČ 46978496 za cenu ve výši dle CMZ, tj. 1 000 Kč/m2 bez DPH

Usnesení
25/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej částí pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 1 300 m2
dle geometrického zaměření pro *** za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600
Kč/m2 bez DPH

Usnesení
26/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 768/39 v k.ú. Zlín o výměře do 7 m2 dle
geometrického zaměření pro přístavbu objektu umístěného na pozemku
p.č.st. 5969 v k.ú. Zlín pro *** za cenu ve výši dle CMZ, tj. 1 100 Kč/m2
bez DPH za podmínek OMZ

Usnesení
27/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
změnu kupní ceny u prodeje části pozemku p.č. 3249/19 k.ú. Zlín o výměře
do 35 m2 zastavěného přístavbou RD pro *** z ceny dle CMZ, tj. 780
Kč/m2 na cenu dle CMZ, tj. 1100 Kč/m2 bez DPH

Usnesení
28/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 40/10 k.ú. Prštné o výměře 111 m2 z vlastnictví
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*** do vlastnictví statutárního města Zlína zastavěného veřejnou komunikací
za cenu dle pravidel, t.j. 506 Kč/m2
Usnesení
29/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě)
úplatně jednorázově ve výši 22.600,- Kč + DPH dle znaleckého posudku
pro
- Statutární město Zlín, jako oprávněného z věcného břemene
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ 72052767, jako povinného z
věcného břemene
přes pozemek
p.č. st. 3736 k. ú. Zlín
(rozšíření optické sítě – odbočka pro Památník T. Bati)

Usnesení
30/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
umístění stavby – hráze vodního díla Hospodářská nádrž Zlín (Kudlovská
přehrada)na pozemcích p.č.st. 9043/2, p.č. st. 9043/5 a p.č.st. 9043/1, které
byly odděleny geometrickým plánem GP č. 7532-156/2013 z pozemků p.č.
517/1, p.č. 3561/6 a p.č. 3561/2 vše v k.ú. Zlín ve vlastnictví statutárního
města Zlína
schvaluje
uznání vlastnictví stavby – hráze vodního díla Hospodářská nádrž Zlín,
umístěné mimo jiné na pozemcích p.č.st. 9043/2, p.č. st. 9043/5 a p.č.st.
9043/1, které byly odděleny geometrickým plánem GP č. 7532-156/2013 z
pozemků p.č. 517/1, p.č. 3561/6 a p.č. 3561/2 vše v k.ú. Zlín ve vlastnictví
statutárního města Zlína, ve prospěch České republiky – právo hospodařit
Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Veveří, Dřevařská 932/11, PSČ 602
00, IČ 70890013

Usnesení
31/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
zamítá
výkup pozemků st.p.č. 308/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 530 m2 a
p.č. 369/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 1368 m2 z vlastnictví *** do
vlastnictví statutárního města Zlína

Usnesení
32/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
zamítá
výkup pozemku p.č. 1561/2 k.ú. Zlín o výměře 550 m2 z vlastnictví *** do
vlastnictví statutárního města Zlína

Usnesení
33/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími
prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím,jejímž předmětem je
závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č.
660/40 zahrada o výměře do 35 m2, v obci a k. ú. Zlín, včetně stavby
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„Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná
XVII", která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu
ve výši 491 Kč/m2.
Usnesení
34/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími
prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do
50 m2 pozemku p. č. 286/24 orná půda a části o výměře do 103 m2 pozemku
p. č. 286/29 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín a k. ú. Prštné,
včetně stavby „Chodník mezi ulicemi Pod Strání a Jateční, Prštné“, která
bude na částech uvedených pozemků zbudována, za celkovou kupní cenu ve
výši 506 Kč/m2.

Usnesení
35/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím
prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je:
a) závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do
111 m2 pozemku p. č. 286/28 ostatní plocha ostatní komunikace, části o
výměře do 110 m2 p. č. 286/26 orná půda a části o výměře do 96 m2 p. č.
286/67 orná půda v obci Zlín, k. ú. Prštné, včetně stavby „Chodník mezi
ulicemi Pod Strání a Jateční, Prštné“, která bude na částech těchto pozemků
zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 506 Kč/m2,
b) dohoda ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na základě které bude
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí statutární město Zlín, jakožto
nabyvatel.

Usnesení
36/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím
prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek
obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 27 m2
pozemku p. č. 286/27 orná půda v obci Zlín, k. ú. Prštné, včetně stavby s
názvem „Chodník mezi ulicemi Pod Strání a Jateční, Prštné“, která bude na
této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 506 Kč/m2.
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Usnesení
37/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím
prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek
obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu pozemku p. č. 286/36 orná
půda o výměře 19 m2 v obci Zlín , k. ú. Prštné, včetně stavby „Chodník mezi
ulicemi Pod Strání a Jateční, Prštné“, která bude na pozemku zbudována, za
celkovou smluvní cenu ve výši 1 250 Kč/m2.

Usnesení
38/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi ***, jako prodávajícími, a statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako
kupujícím, jejímž předmětem je:
a) výkup pozemku 1369/12 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42
m2 v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby pozemní komunikace chodníku, která je na tomto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve
výši 558 Kč/m2,
b) dohoda ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na základě které bude
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí statutární město Zlín, jakožto
nabyvatel.

Usnesení
39/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. se
sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, jako povinným, a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
služebnosti na pozemcích p. č. 3546/1 vodní plocha, 3546/20 ostatní plocha
a 3546/31 ostatní plocha v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbami „Lávka
Z8 přes Dřevnici ve Zlíně - technologická lávka“ a „Lávka Z8 přes Dřevnici
ve Zlíně - před Cigánovským mostem" za jednorázovou úplatu ve výši 66.
550 Kč plus DPH, ve znění dle přílohy č. 1.

Usnesení
40/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím
prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek
obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 220 m2
pozemku p. č. 4278 zahrada a části o výměře do 45 m2 pozemku p. č.
4246/4 ostatní plocha jiná plocha v obci a k. ú. Zlín, včetně stavby „Oprava
komunikace a vybudování odvodnění v ulici Nad Březinkou“, která bude na
částech těchto pozemků zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 491

-8-

Kč/m2.
Usnesení
41/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími
prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 5
m2 pozemku st. p. č. 7335 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Zlín,
včetně stavby „Oprava komunikace a vybudování odvodnění v ulici Nad
Březinkou“, která bude na části tohoto pozemku zbudována, za celkovou
kupní cenu ve výši 491 Kč/m2.

Usnesení
42/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími
prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 6
m2 pozemku p. č. 4198/4 trvalý travní porost v obci a k. ú. Zlín, včetně
stavby „Oprava komunikace a vybudování odvodnění v ulici Nad
Březinkou“, která bude na části tohoto pozemku zbudována, za celkovou
kupní cenu ve výši 491 Kč/m2.

Usnesení
43/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti odvodu srážkových vod mezi ***,
jako povinným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je bezúplatné
zřízení služebnosti odvádění srážkových vod, ve znění dle přílohy č. 2.

Usnesení
44/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi ***, jako vlastníky pozemní komunikace,
***, jako vlastníky pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako obdarovaným, na základě které:
a) *** darují statutárnímu městu Zlínu stavbu pozemní komunikace „SO 04
– Komunikace“, vybudovanou na základě Rozhodnutí o umístění stavby a
stavebního povolení č.j. MMZL 3242/2010 ze dne 11. 1. 2010,umístěnou na
pozemcích p. č. 40/14 ostatní plocha, p. č. 147/4 ostatní plocha a p. č. 147/16
ostatní plocha v obci Zlín, k. ú. Prštné,
b) *** darují statutárnímu městu Zlínu pozemek p. č. 40/14 ostatní plocha o
výměře 188 m2 v obci Zlín, k. ú. Prštné, na kterém se výše uvedená pozemní
komunikace nachází,
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c) *** darují statutárnímu městu Zlínu pozemky p. č. 147/4 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 412 m2 a p. č. 147/16 ostatní plocha o výměře
20 m2, oba v obci Zlín, k. ú. Prštné, na kterých se uvedená pozemní
komunikace nachází,
Usnesení
45/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavřením Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
***, jako vlastníky veřejného osvětlení, ***, jako povinnými z věcného
břemene, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako obdarovaným a oprávněným z věcného břemene, na
základě které:
a) *** darují statutárnímu městu Zlínu stavební objekt veřejného osvětlení
„SO 06 - Kabel VO“, včetně všech jeho součástí a příslušenství, vybudovaný
na základě Rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení č.j. MMZL
3242/2010 ze dne 11. 1. 2010, umístěný na pozemcích p. č. 40/10 zahrada, p.
č. 40/15 zahrada, p. č. 40/16 zahrada, p. č. 147/1 zahrada, p. č. 147/4 ostatní
plocha, p. č. 147/5 zahrada, p. č. 147/14 zahrada, p. č. 147/19 zahrada, p. č.
147/24 zahrada, p. č. 147/23 zahrada, p. č. 147/21 zahrada a p. č. 147/8
zahrada, vše v obci Zlín, k.ú. Prštné,
b) *** zřizují ve prospěch statutárního města Zlína služebnost spočívající v
bezúplatném právu umístění uvedeného veřejného osvětlení na pozemcích p.
č. 40/10 zahrada, p. č. 40/15 zahrada, p. č. 40/16 zahrada, p. č. 147/1
zahrada, p. č. 147/4 ostatní plocha, p. č. 147/5 zahrada, p. č. 147/14 zahrada,
p. č. 147/19 zahrada, p. č. 147/24 zahrada, p. č. 147/23 zahrada, p. č. 147/21
zahrada a p. č. 147/8 zahrada, vše v obci Zlín, k. ú. Prštné, a v právu vstupu
a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí uvedeného
veřejného osvětlení, to vše na dobu neurčitou,

Usnesení
46/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Zlínským
krajem, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČ 70891320, jako povinným z
věcného břemene, statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jako oprávněným z věcného břemene, a Českou
republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako investorem, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti, které spočívá:
a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 2226/8
ostatní plocha, p. č. 2226/9 ostatní plocha, p. č. 2226/10 ostatní plocha a p. č.
2226/40 ostatní plocha v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína,
b) v právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene a jím
pověřených osob na pozemky p. č. 2226/8 ostatní plocha, p. č. 2226/9 ostatní
plocha, p. č. 2226/10 ostatní plocha a p. č. 2226/40 ostatní plocha v obci
Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, za účelem provádění oprav a údržby,
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za jednorázovou úplatu stanovenou ve výši 200 Kč za běžný metr plus DPH,
přičemž tento výdaj bude následně proplacen investorem, a to nejpozději do
60 dnů od uhrazení částky za zřízení věcného břemene oprávněným.
Usnesení
47/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi společností
GEOPRO s. r. o., sídlem Vězeňská 116/5, 110 000 Praha Staré Město, IČ
26131714, jako povinným z věcného břemene, statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako oprávněným z
věcného břemene, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako
investorem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti, které
spočívá:
a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2226/29
ostatní plocha v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína,
b) v právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene a jím
pověřených osob na pozemek p. č. 2226/29 ostatní plocha v obci Zlín, k. ú.
Malenovice u Zlína, za účelem provádění oprav a údržby,
za jednorázovou úplatu stanovenou dle platných právních předpisů, přičemž
tento výdaj bude následně proplacen investorem, a to nejpozději do 60 dnů
od uhrazení částky za zřízení věcného břemene oprávněným.

Usnesení
48/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Českou
republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací,sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, jako
povinným z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako oprávněným z věcného břemene,
jejímž předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti, které
spočívá:
a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 2226/1
ostatní plocha, p. č. 2226/5 ostatní plocha, p. č. 2226/12 ostatní plocha, p. č.
2226/16 ostatní plocha, p. č. 2226/18 orná půda, p. č. 2226/20 ostatní
plocha, p. č. 2226/22 orná půda, p. č. 2226/24 orná půda, p. č. 2226/26 orná
půda, p. č. 2226/28 orná půda, p. č. 2226/34 ostatní plocha, vše v obci Zlín,
k. ú. Malenovice u Zlína, a na pozemcích p. č. 1560/15 ostatní plocha a p. č.
1700/17 orná půda v obci Otrokovice, k. ú. Kvítkovice u Otrokovic,
b) v právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene a jím
pověřených osob na pozemky p. č. 2226/1 ostatní plocha, p. č. 2226/5 ostatní
plocha, p. č. 2226/12 ostatní plocha, p. č. 2226/16 ostatní plocha, p. č.
2226/18 orná půda, p. č. 2226/20 ostatní plocha, p. č. 2226/22 orná půda, p.
č. 2226/24 orná půda, p. č. 2226/26 orná půda, p. č. 2226/28 orná půda, p. č.
2226/34 ostatní plocha, vše v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, a na
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pozemcích p. č. 1560/15 ostatní plocha a p. č. 1700/17 orná půda v obci
Otrokovice, k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, za účelem provádění oprav a
údržby.
Usnesení
49/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností Moravské
přístroje a. s., sídlem Masarykova 1148, Malenovice, 763 02 Zlín, IČ
13691295, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako budoucím
kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do
12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní
smlouvu o výkupu pozemku p. č. 473/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační
plocha o výměře do 1144 m2, v obci Zlín, k. ú. Prštné, včetně stavby
„Stavební úpravy křižovatky + SSZ Zlín - Přímá x Nábřeží“, která bude na
této části pozemku zbudována, za celkovou smluvní cenu ve výši 2 000
Kč/m2.

Usnesení
50/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím
prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek
obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 25 m2
pozemku p. č. 4155/4 trvalý travní porost v obci a k. ú. Zlín, včetně stavby
„Komunikace a osvětlení Dolní Paseky, U Majáku“ , která bude na této části
pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 491 Kč/m2.

Usnesení
51/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
zrušuje
usnesení č. 34/26R/2010 Zastupitelstva města Zlína ze dne 29. 4. 2010 na
prodej jednotky č. 4123 – 6, v domě čp. 4122 – 4124, Kvítková, Zlín, k. ú.
Zlín do vlastnictví ***
schvaluje
prodej jednotky č. 4123 – 6, v domě čp. 4122 – 4124, Kvítková, Zlín, k. ú.
Zlín a zastavěné části pozemku p. č. st. 5379 dle přílohy.

Usnesení
52/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
prodej pozemku p. č. st. 3461/2 jehož součástí je rodinný dům čp. 6653
podle „Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a
ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína“,
schválených ZMZ dne 6. 2. 2014, usn. č. 10/24Z/2014 a „Dodatku č. 1 k
pravidlům“, schváleného ZMZ dne 6. 2. 2014, usn. č. 75/24Z/2014, seznam
č. 7/2014 žadatelů o prodej domu v majetku statutárního města Zlína do
vlastnictví fyzických osob – lokalita Zálešná v k. ú. Zlín.

- 12 -

Usnesení
53/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
zrušení usnesení č. j. 81/28Z/2014 ze dne 11. 9. 2014 ve znění
„Zastupitelstvo města Zlína schvaluje uzavření Smluv o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést
stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924 jako budoucím
oprávněným a vlastníky dotčených pozemků parc. č. 351/1, 355/2, 356/6,
356/7, 355/1, 101/1 a 17 v k. ú. Klečůvka, jako budoucími povinnými,
jejichž předmětem bylo bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její
provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou“
schvaluje
uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka"
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924 jako budoucím oprávněným a vlastníky dotčených pozemků parc.
č. 351/1, 355/2, 356/6, 356/7, 355/1, 101/1 a 17 v k. ú. Klečůvka, jako
budoucími povinnými, jejichž předmětem bude úplatné zřízení vedení
kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu
neurčitou za cenu 50 Kč/m
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem smluv

Usnesení
54/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace
Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín,
IČ 00283924 jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku
parc. č. 313 v k. ú. Klečůvka, jako budoucím povinným, jejíž předmětem
bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba
přes dotčený pozemek na dobu neurčitou
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem smlouvy

Usnesení
55/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní
smlouvě v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924 jako stavebníkem a
budoucím kupujícím a ***, jako vlastníkem pozemku a budoucím
prodávajícím, jejíž předmětem bude souhlas s realizací a trvalým umístěním
stavby s následným odkupem části pozemku p. č. 313, k. ú. Klečůvka, za
cenu ve výši 250 Kč/m2
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem smlouvy
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Usnesení
56/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce
"Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924 jako oprávněným ze služebnosti a
vlastníky dotčených pozemků p. č. 312/28 a p. č. 308/7 v k. ú. Salaš u Zlína,
obci Zlín, jako povinnými ze služebnosti, jejichž předmětem bude
bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes
dotčené pozemky na dobu neurčitou
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem smluv

Usnesení
57/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2015:
2. ZMZ
3. ZMZ
4. ZMZ
5. ZMZ

- 5. 2.
- 26. 3.
- 14. 5.
- 18. 6.

6. ZMZ - 10. 9.
7. ZMZ - 22. 10.
8. ZMZ - 10. 12.

Usnesení
58/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
změnu jmenovitého složení Komise místní části Lužkovice, Salaš a Velíková
dle důvodové zprávy.

Usnesení
59/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
informaci o postupu přípravy projektů:
1. Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy - 2015,
2. Městská obslužná cyklistická stezka, západní část,
3. Městská obslužná cyklistická stezka, východní část,
4. Telematický systém dopravního uzlu Zlín, II. etapa,
schvaluje
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2015 na dofinancování nákladů spojených s realizací výše uvedených
projektů následovně:
1. Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy - 2015:
858 000,00 Kč,
2. Městská obslužná cyklistická stezka, západní část:
524 000,00 Kč,
3. Městská obslužná cyklistická stezka, východní část:
3 577 000,00 Kč,
4. Telematický systém dopravního uzlu Zlín, II. etapa:
849 000,00 Kč.
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Usnesení
60/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1) uzavření dodatku ke "Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkou", uzavřené mezi Zlínským krajem, 70891320, a
statutárním městem Zlínem, IČ 00283924 (dále jen "SMZ"), na základě
kterého dojde k navýšení příspěvku SMZ na zajištění základní dopravní
obslužnosti území Zlínského kraje pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
ze stávajících 85,- Kč/obyvatele SMZ, na 100,- Kč/obyvatele SMZ,
2) pověření Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
naležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1.
návrh na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů obecně
prospěšné společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČ: 27673286
následovně:
člen správní rady:
člen správní rady:
člen správní rady:

Mgr. Miroslav Kašný
Ludvík Pavlištík
Pavel Řezáč

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Mgr. Aleš Dufek
Mgr. Kateřina Pešatová

2.
návrh na jmenování zástupců statutárního města Zlína do orgánů
obecně prospěšné společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČ:
27673286 následovně:
člen správní rady:
člen správní rady:
člen správní rady:

Dalibor Stříbný
Mgr. Pavel Stojar
Milan Tesař

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.
Mgr. Pavel Brada

Usnesení
62/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
delegování MUDr. Miroslava Adámka jako zástupce statutárního města
Zlína, IČ: 00283924 na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561,
konané v roce 2015.

Usnesení
63/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
volí
Mgr. Jaroslavu Müllerovou, Ph.D., členkou Kontrolního
Zastupitelstva města Zlína na volební období 2014 - 2018.
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výboru

Usnesení
64/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
volí
tyto členy Správní rady Sociálního fondu SMZ:
Předsedkyně: Bc. Kateřina Francová
Členové: Martina Nosková, Bc. Jitka Trčalová, Dana Kovaříková, Mgr.
Kateřina Zubková, Ing. Tomáš Šenkeřík, Mgr. Miroslav Kašný

Usnesení
65/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
návrh na zvolení těchto členů Správní rady Kulturního fondu města Zlína:
Mgr. Pavel Stojar - předseda
MUDr. Miroslav Adámek
Dalibor Stříbný
Mgr. Patrik Kamas
Mgr. Kateřina Zubková
PhDr. Václav Mílek
Mgr. Ivan Bergmann ml.
Mgr. Roman Vaigel
Ing. Radovan Výsmek

Usnesení
66/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
volbu nové přísedící u Okresního soudu ve Zlíně na volební období 2014 2018, paní Elišky Koblihové

Usnesení
67/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1. změnu Zakladatelské listiny kapitálové společnosti Technické služby Zlín,
s. r. o., IČ: 49973053, kterou dochází ke znížení počtu členů Dozorčí rady
společnosti z 5 na 3,
2. změnu Zakladatelské listiny kapitálové společnosti Technické služby
Zlínsko, s. r. o., IČ: 03299864 , kterou dochází ke snížení počtu členů,
Dozorčí rady společnosti z 5 na 3,
3. změnu Stanov kapitálové společnosti Teplo Zlín, a.s., IČ: 25321226,
kterou dochází ke snížení počtu členů Dozorčí rady společnosti ze 6 na 5.

Usnesení
68/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
a)
odstoupení Mgr. Aleše Dufka z funkce člena prezídia obchodní
společnosti PSG Zlín, s.r.o., IČ: 25566016,
b)
odstoupení Ing. Erika Elgarta z funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti STEZA Zlín, s.r.o., IČ: 26270986 k datu 15.12.2014,
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schvaluje
1) návrh na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů obchodních
společností následovně:
a)

Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: 60711086

jednatel:
jednatel:

Ing. arch. František Petr
RNDr. Bedřich Landsfeld

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ing. Martin Mikeska Ph.D
Mgr. Mojmír Jurák
Ing. Petr Pšeja
Josef Novák
Ing. Zdeněk Blažek

b)

Technické služby Zlínsko, s.r.o., IČ: 03299864

jednatel:
jednatel:

Ing. Arch. František Petr
RNDr. Bedřich Landsfeld

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ing. Martin Mikeska Ph.D
Mgr. Mojmír Jurák
Ing. Petr Pšeja
Josef Novák
Ing. Zdeněk Blažek

c)

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., IČ: 47901519

jednatel:
jednatel:

Ing. Petr Venený
Mgr. Mojmír Jurák

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Mgr. Karel Jankovič
Ludmila Vývodová
Petr Zavadil

d)

Teplo Zlín, a.s., IČ: 25321226

člen představenstva:
člen představenstva:

Ing. Jaroslav Navrátil
Ing. Pavel Fišer

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Miroslav Chalánek
Doc. Ing. Marián Lehocký Ph.D
Ing. Ivan Skřivánek
MUDr. Josef Devát

e)

STEZA Zlín, spol. s r.o., IČ: 26270986

jednatel:
jednatel:

Ondřej Běták
Ing. Jan Krejčí
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člen dozorčí rady:
f)

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o, IČ: 28342038

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
g)

Mgr. Miroslav Kašný
Karel Markytán
Ing. Ilona Šebíková

Správa domů Zlín, spol. s r.o., IČ: 26271010

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
ch)

Karel Dvorský
MUDr. Andrea Veitová
Bc. Kateřina Francová

Lesy města Zlína, spol. s r.o., IČ: 28342054

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
h)

Ing. Miroslav Šenkýř

Ing. Ilona Šebíková
PaedDr. Věra Dernie
Mgr. Michal Cholek

PSG Zlín, s.r.o., IČ: 25566016

člen dozorčí rady:

Ing. Jan Štětkář

i) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561
člen představenstva:
člen představenstva:
člen představenstva:

Jaromír Šebík
Mgr. Tomáš Pekař
František Fusek

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Miroslav Chalánek
Karel Markytán

2) návrh zástupců statutárního města Zlína do orgánů obchodních společností
následovně:
a)

Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: 60711086

jednatel:
jednatel:

Ing. Jan Štětkář
Tomáš Krajíček

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady:

Mgr. Svetoslav Točev
Ing. David Vychytil
Ing. et Bc. Antonín Prokeš

b)

Technické služby Zlínsko, s.r.o., IČ: 03299864

jednatel:
jednatel:

Ing. Jan Štětkář
Tomáš Krajíček
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člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady:
c)

Mgr. Svetoslav Točev
Ing. David Vychytil
Ing. et Bc. Antonín Prokeš

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., IČ: 47901519

jednatel:
jednatel:

Richard Nesvadba
Mgr. Pavel Stojar

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Martin Rakušan
Ing. Petr Venený

d)

Teplo Zlín, a.s., IČ: 25321226

člen představenstva:
člen představenstva:

Jaroslav Kulhánek
Michal Čížek

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Zdeněk Hábl
Bronislav Janda
Radomír Rafaja

e) STEZA Zlín, spol. s r.o., IČ: 26270986
jednatel:
jednatel:

František Pilka
Ing. et Ing. Jiří Korec

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Jana Bazelová
Věra Komínková

f)

Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o, IČ: 28342038

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
g)

Lesy města Zlína, spol. s r.o., IČ: 28342054

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
h)

Karel Bartoněk
Jana Bazelová
Karel Markytán

Ing. Ivan Skřivánek
Michal Čížek
Mgr. Roman Vaigel

Správa domů Zlín, spol. s r.o., IČ: 26271010

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Svatava Juráková
Mgr. Michal Cholek
Ing. Tomáš Šenkeřík
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ch)

PSG Zlín, s.r.o., IČ: 25566016

člen prezídia:

Ing. Jan Štětkář

člen dozorčí rady:

Ing. et Ing. Jiří Korec

i) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561
člen představenstva:
člen představenstva:
člen představenstva:

Ing. Svatopluk Březík
Ing. Zbyněk Domanský
Ing. Roman Dujíček

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Mgr. Helena Simerská
Marek Novák

ukládá
zástupcům statutárního města Zlína ve statutárních orgánech těchto
obchodních společností tyto změny prosadit.
Usnesení
69/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1) návrh na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů kapitálové
společnosti následovně:
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ: 60730153
jednatel:
jednatel:
jednatel:
jednatel:
jednatel:

MUDr. Tomáš Miča
Mgr. Aleš Dufek
Jaromír Schneider
Otto Doležal
Jiří Kadeřábek

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ing. Zdeněk Blažek
Věroslav Horák
František Rábek

2) návrh zástupců statutárního města Zlína do orgánů kapitálové společnosti
následovně:
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ: 60730153
jednatel:
jednatel:
jednatel:
jednatel:
jednatel:

Ing.Radek Řehák
Bc. Kateřina Francová
Josef Novák
Dana Kovaříková
Bc. Miroslav Štarha

člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ondřej Albrecht
Martin Rakušan
Ing. et Ing. Vladimír Drtil
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ukládá
zástupcům statutárního města Zlína ve statutárních orgánech kapitálové
společnosti tyto změny prosadit.
Usnesení
70/1Z/2014

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1. uzavření příslušné darovací smlouvy související s poskytnutím finančních
prostředků formou daru ***, project leader (Birdfair), Ethiopian Wildlife &
Natural History Society, se sídlem P.O. Box 18112, Addis Ababa, Ethiopia,
ve výši 5.000,-- USD, přepočtených v kurzu platném ke dni schválení
poskytnutí finančních prostředků Zastupitelstvem města Zlína, maximálně
však ve výši do 120.000,-- Kč, a to na podporu projektu "Stav a potřeby
managementu u plameňáka malého (Phoeniconaias minor) v Etiopii";
2. uzavření příslušné darovací smlouvy související s poskytnutím finančních
prostředků formou daru v letech 2014 - 2016 společnosti BirdLife South
Africa (BLSA), Non-profit organisation, Registration number 001-298 NPO,
se sídlem Lewis House, 239 Barkston Drive,Blairgowrie, Randburg, 2125,
Gauteng, South Africa, v celkové výši 2.720,-- EURO, přepočtených v kurzu
platném ke dni schválení poskytnutí finančních prostředků Zastupitelstvem
města Zlína, maximálně však v celkové výši 90.000,-- Kč, a to na podporu
projektu "Sponzorování monitorovacích dat a fotopastí pro projekt BirdLife
South Africa Secretarybird (projekt Hadilov písař orgaizace BirdLife
Jihoafrická republika)", přičemž finanční prostředky budou poskytnuty
následujícícm způsobem:
v roce 2014 - ve výši 1.440,-- EURO, přepočtených v kurzu platném ke dni
schválení poskytnutí finančních prostředků Zastupitelstvem města Zlína,
maximálně však v celkové výši 45.000,-- Kč,
v roce 2015 - ve výši 640,-- EURO, přepočtených v kurzu platném ke dni
schválení poskytnutí finančních prostředků Zastupitelstvem města Zlína,
maximálně však v celkové výši 22.500,-- Kč,
v roce 2016 - ve výši 640,-- EURO, přepočtených v kurzu platném ke dni
schválení poskytnutí finančních prostředků Zastupitelstvem města Zlína,
maximálně však v celkové výši 22.500,-- Kč,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním náležitostí a
podpisem darovacích smluv.

MUDr. Miroslav Adámek v. r.
primátor

Mgr. Patrik Kamas v. r.
náměstek primátora
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