Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
4. schůze

18. 2. 2019

Usnesení
1/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Bohuslavice u Zlína v části týkající se k.ú. Salaš u Zlína, zpracovaným firmou
GB-geodézie, spol. s r.o., IČ 26271044, Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00
Brno dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína tento plán ke schválení

Usnesení
2/4R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
panem
oba trvale bytem
jakožto nájemci (na základě mimořádného
přidělení stávajícího bytu), jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č.p.
66 na náměstí Míru 66 ve Zlíně, o velikosti 4 + 1, a to na dobu určitou 1/2
roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě
řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za
nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu,
schvaluje
b) v případě nevrácení bytu č. v domě č.p. 66 na
dohodou podání žaloby o vyklizení bytu, který užívají
schvaluje
c) uzavření Dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000180481,
uzavřené dne 18. 4. 2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní,
jehož předmětem je prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.
v domě č.p.
4699 na ul. Okružní ve Zlíně o 3 měsíce tj. do 30. 4. 2019,
zamítá
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
panem
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č.p. 5376 na
ul. Podlesí IV ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, a to na dobu neurčitou, za nájemné
ve výši 19,66 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu a současně
uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a
Zlín, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 5376
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na ul. Podlesí IV ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, e) udělení výjimek z Pravidel
poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína
panu
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
3/4R/2019

Rada města Zlína
Schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby, o
velikosti 1 + kk v domě č. p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, panu
a to na dobu určitou 3 měsíce, s
možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného
užívání bytu a plnění podmínek smlouvy o nájmu bytu,
zamítá
b) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby a přijetí a zařazení žádosti o nájem bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby do evidence žadatelů paní
trvale
bytem
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro
seniory a zdravotně postižené osoby, přijetí a zařazení žádosti o nájem bytu
pro seniory a zdravotně postižené osoby do evidence žadatelů paní
.

Usnesení
4/4R/2019

Rada města Zlína
Schvaluje
vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty pro seniory a zdravotně postižené
osoby a vrácení částky 1 000 Kč žadatelům, kteří při podání žádosti zaplatili
dar do Fondu na opravy a modernizace bydlení ve výši 1 000 Kč (finanční dar)
dle přílohy č. 1.

Usnesení
5/4R/2019

Rada města Zlína
Zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
panu
schvaluje
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní

Usnesení
6/4R/2019

Rada města Zlína
Schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 292 na
ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za
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nájemné schválené Radou města Zlína dne 18. 2. 2019, v případě neschválení
nového nájemného za nájemné schválené v Radě města Zlína dne 26. 2. 2018,
usn.č. 96/4R/2018, s účinností ode dne 1. 3. 2019,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
,
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné schválené Radou města Zlína dne 18. 2. 2019, v
případě neschválení nového nájemného za nájemné schválené v Radě města
Zlína dne 26. 2. 2018, usn.č. 96/4R/2018, s účinností ode dne 1. 3. 2019,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
trvale bytem
jakožto nájemníky, jejímž předmětem je nájem bytu
č. v domě 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 2 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné schválené Radou města Zlína dne 18. 2. 2019, v
případě neschválení nového nájemného za nájemné schválené v Radě města
Zlína dne 26. 2. 2018, usn.č. 96/4R/2018, s účinností ode dne 1. 3. 2019,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale
bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné schválené Radou města Zlína
dne 18. 2. 2019, v případě neschválení nového nájemného za nájemné
schválené v Radě města Zlína dne 10. 7. 2006, usn.č. 565/14R/2006, s
účinností ode dne 1. 3. 2019,
e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
(na základě mimořádného přidělení bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a paní
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě 4057 na ul. Zálešná
I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné schválené Radou
města Zlína dne 18. 2. 2019, v případě neschválení nového nájemného za
nájemné schválené v Radě města Zlína dne 10. 7. 2006, usn.č. 565/14R/2006,
s účinností ode dne 1. 3. 2019,
f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu
určitou do 31. 8. 2019, s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy, za nájemné schválené Radou města Zlína dne 18. 2. 2019,
v případě neschválení nového nájemného za nájemné schválené v Radě města
Zlína dne 15. 9. 2014, usn.č. 31/18R/2014, s účinností ode dne 1. 3. 2019,
g) uzavření Smlouvy o nájmu startovacího bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
, trvale bytem
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a

trvale bytem
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou
do 31. 8. 2019, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích
z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o 1/2 roku,
maximálně do konce února 2025, za nájemné ve výši : ve výši Kč 50,00/m2
započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.3.2019 do 28.2.2021 ve výši Kč
55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.3.2021 do 28.2.2023
ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.3.2023 do
28.2.2025, s účinností ode dne 1. 3. 2019
h) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
,
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 28. 2.
2019,
i) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 28.
2. 2019,
j) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
,
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v
domě č.p. 5891 na ul. Podvesná XII ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, ke dni 28. 2.
2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
7/4R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
se záměrem prodat pozemek p. č. st. 203/3, jehož součástí je budova bez
č.p./č.ev. (garáž) v k. ú. Zlín, obci Zlín (vnitroblok mezi ulicí Dlouhá a Vodní
ve Zlíně)
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
8/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 28 v budově č.
p. 4697 (garáže G 18), která je součástí pozemku p. č. st. 6643 (ul. OkružníStředová) v k. ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s
podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč.
DPH, podle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v
majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2. 11. 2017 v čl. 5,
odst. 1d) - změna nájemce na rodinného příslušníka.
b) záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 15 v budově ev.
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č. 4581 (garáž), která je součástí pozemku p. č. st. 6053/1 (ul. Slunečná) v k.
ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou
zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. DPH, podle
Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku
statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2. 11. 2017 v čl. 5, odst. 1d)
- změna nájemce na rodinného příslušníka.
Usnesení
9/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
žadateli o nájem dle přiloženého seznamu č. 167, jakožto nájemci, jejichž
předmětem je nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a
garážové jednotky, na dobu neurčitou od 1. 3. 2019 s výpovědní dobou dle
občanského zákoníku, za nájemné dle nabídky v příloze
b) uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
žadatelem o nájem dle přiloženého seznamu č. 168, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem podzemního parkovacího stání na dobu neurčitou od 1.
4. 2019 s výpovědní dobou dle občanského zákoníku, za nájemné dle nabídky
v příloze
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
10/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem podzemního parkovacího stání č.
v objektu garáží PPS 3, Podlesí II ve Zlíně, na dobu neurčitou od 1. 3. 2019,
s výpovědní dobou dle občanského zákoníku, za nájemné ve výši 500
Kč/měsíc + DPH, s podmínkou doplacení jistoty do výše trojnásobku
měsíčního nájemného vč. DPH, tj. 405 Kč (změna nájemce po smrti
původního nájemce dle Pravidel).
b) uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem garážového stání č.
v budově
ev. č. 4581 (objekt garáží G 5), která je součástí pozemku p. č. st. 6053/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín (ul. Slunečná), na dobu neurčitou od 1. 3. 2019, s výpovědní
dobou dle občanského zákoníku, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s
podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč.
DPH, tj. 1 815 Kč (změna nájemce po smrti původního nájemce dle Pravidel).
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitosti smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
11/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 5/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.12 řádku č.2, tabulky
č.13 řádku č.2 a tabulky č.15 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
12/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky „Konsolidace, centralizace storage a IT platformy MP Zlín“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Vít Novák, Městská policie Zlín, II. zástupce ředitele
Lukáš Sovadina, Městská policie Zlín, správce IT a TMS
David Vondrák, Městská policie Zlín, asistent právních služeb a VZ
náhradníci:
Pavel Janík, I. zástupce ředitele MP Zlín
Jiří Knedla, správce RTP a ZS MP Zlín
Miroslav Mazurek, vedoucí přestupkové sekce MP Zlín

Usnesení
13/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Informační systémy“, rozdělené na dílčí části 1 a 2.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora odpovědného za oblast IT, realizací
některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích
podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit
účastníka v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů
souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é : Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Petr Krčmář, Odbor informatiky
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Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
14/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rekonstrukce
chodníků – ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa", a to
dodavatele SIMOSTAV, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČO:
28273320 s nabídkovou cenou bez DPH: 2 170 161, 97,- Kč, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem, jako dalším v pořadí

Usnesení
15/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Rekonstrukce ul. prostoru v ulici tř. 2. května, Zlín“, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smluv v zadávacím řízení „Rekonstrukce ul.
prostoru v ulici tř. 2. května, Zlín“, a to dodavatele EUROVIA CS, a.s., IČO:
45274924, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Odštěpný
závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, Závod Zlín, Louky 330,
763 02 Zlín, nabídková cena bez DPH: 33 775 897,64 Kč a uzavření smluv s
tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným
dodavatelem uzavřít smlouvy, může být k uzavření smluv vyzván účastník,
který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
16/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části
Zlín – Klečůvka“, a to dodavatele Milan Král a.s., se sídlem: Pod Stromovkou
201, 370 01 České Budějovice, IČO: 48203734, nabídková cena bez DPH: 1
740 400,00 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, jako dalším
v pořadí

Usnesení
17/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Sečení
travnatých veřejných ploch v roce 2019“. Zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 1, a to dodavatele Romana Kratinu, se
sídlem V Dolině 167, 760 01 Zlín – Jaroslavice, IČO: 49161041, nabídková
cena včetně DPH: 1 470 702,49 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 2, a to dodavatele Jan Andrýsek, se sídlem:
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Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín, IČO: 70269653, nabídková cena včetně
DPH: 1 428 675,98 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 3, a to dodavatele Jan Andrýsek, se sídlem:
Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín, IČO: 70269653, nabídková cena včetně
DPH: 469 622,18 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 4, a to dodavatele EMSEKO BIKE s.r.o.,
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena včetně
DPH: 878 160,34 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 5, a to dodavatele EMSEKO BIKE s.r.o.,
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena včetně
DPH: 553 293,68 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 6, a to dodavatele EMSEKO BIKE s.r.o.,
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena včetně
DPH: 748 834,33 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 7, a to dodavatele EMSEKO BIKE s.r.o.,
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena včetně
DPH: 193 783,92 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v roce 2019“, část 8, a to dodavatele Jan Andrýsek, se sídlem:
Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín, IČO: 70269653, nabídková cena včetně
DPH: 693 997,92 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
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Usnesení
18/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení mediace mezi statutárním městem Zlín, IČ
00283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín a Bytovým družstvem Podlesí, IČ
26295563, Podlesí V 5407, Zlín, na straně jedné, a JUDr. Janou Kašpárkovou,
zapsaným mediátorem, IČ 71334220, se sídlem Horní lán 1328/6, 779 00
Olomouc, na straně druhé, kdy předmětem smlouvy je řešení sporu vedeného
u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 11 C 82/2009, přičemž odměna
mediátora je sjednána ve výši 5 000 Kč včetně DPH za každou hodinu
mediačního setkání, odměnu mediátora hradí strany rovným dílem
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k o poskytování pracovnělékařských služeb mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 01 Zlín, IČ:
00283924 jakožto zaměstnavatelem a MUDr. Nečas Lubomír s.r.o., se sídlem
Křiby 4715, 760 05 Zlín, IČ: 29292743 jakožto poskytovatelem, jejímž
předmětem je poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 79/2013 Sb.,
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a
vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, ve znění pozdějších předpisů, za
účelem ochrany zdraví zaměstnanců zaměstnavatele zařazených do Městské
policie Zlín, na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2019,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem a uzavřením smlouvy.

Usnesení
20/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření servisní smlouvy na zajištění servisních služeb pro mobilní služebnu
Městské policie Zlín mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a společností EVPÚ
Defence a.s., se sídlem Jaktáře 1781, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:
25533673, jako zhotovitelem, uzavřenou na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
21/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování dozorových služeb ze dne
29. 1. 2009, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností SG.3
s.r.o., IČO: 26233622, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín,
jako poskytovatelem, jehož předmětem je navýšení ceny hodinové sazby o
9,99 %.
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
22/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013151" v
rámci akce "Občanské centrum Malenovice" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
žadatelem, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 28085400 v zastoupení E.ON Česká
republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7, IČO: 25733591 jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž
předmětem je přeložení, tedy vybudování nové části zařízení distribuční
soustavy žadatele jako náhrady za stávající, na pozemku parc. č. 2217/2 v k.ú.
Malenovice u Zlína, za cenu 23 500 Kč
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení
23/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o bezplatném užití Databáze geografických jmen ČR mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:
00283924 a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, se sídlem Pod
sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
24/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 3600 18 0020 ze dne 25. 9. 2018
v rámci veřejné zakázky "Technická a servisní podpora ekonomického
systému", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 002 83 924 a společností GORDIC, spol. s r.o. se sídlem
Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 479 03 783, jehož předmětem je
rozšíření licencí k programu GINIS, za cenu 345 600 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, k dojednání náležitostí a podpisu
dodatku.

Usnesení
25/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a ista Česká republika
s.r.o. se sídlem Jeremiášova 947/16 Praha, IČO 61056758, jejímž předmětem
je ujednání o ochraně osobních údajů konečných spotřebitelů (uživatelů bytů
a nebytových prostor), zpracovávaných při provádění odečtů měřící a
regulační techniky v bytech a nebytových prostorách statutárního města Zlína
společností ista Česká republika s.r.o. v souladu s právními předpisy.
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
26/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180044 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČ0: 00283924 a
společností Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem Bartošova 5532, 760 01
Zlín, IČ0: 25301144, na vypracování dokumentace "PD Parkovací dům ulice
Antonínova Zlín", jehož předmětem je prodloužení termínu plnění a navýšení
ceny o 135 913 Kč bez DPH z důvodů úprav projektové dokumentace.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
27/4R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 26. 11. 2018 č.j. 63/23R/2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Atletickým klubem Zlín, z.s., se sídlem
Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO 00350834, jako nájemcem, jejímž předmětem
je nájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží - místnosti šatny a
sociálního zařízení a nájem sdílených prostor - zasedací místnosti v budově
ev. č. 3586 na pozemku p. č. st. 4604 v k. ú. Zlín, obci Zlín (objekt šaten na
Stadionu mládeže ul. Hradská, Zlín) s účinností od 1. 1. 2019, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 23 500 Kč (včetně
DPH) ročně"
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatele a Atletickým klubem Zlín, z.s., se sídlem Hradská 854, 760 01
Zlín, IČO 00350834, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor ve 2. nadzemním podlaží - místnosti šatny a sociálního zařízení a
nájem sdílených prostor - zasedací místnosti v budově ev.č. 3586 na pozemku
p. č. st. 4604 v k.ú. Zlín, obec Zlín (objekt šaten na Stadionu mládeže ul.
Hradská, Zlín) s účinností od 1. 3. 2019, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za nájemné ve výši 23 500 Kč (včetně DPH) ročně
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
28/4R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 26. 11. 2018 č.j. 62/23R/2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Baseball Clubem Cobblers Zlín, z.s.,
se sídlem J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín, IČO 02073862, jako nájemcem, jejímž
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předmětem je nájem prostor ve 2. nadzemním podlaží - místnosti šatny a
sociálního zařízení a nájem sdílených prostor - zasedací místnosti v budově
ev. č. 3586 na pozemku p.č. st. 4604 v k.ú. Zlín, obci Zlín (objekt šaten na
Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín) s účinností od 1. 1. 2019, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 18 500 Kč (včetně
DPH) ročně"
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatele a Baseball Clubem Cobblers Zlín, z.s., se sídlem J.A. Bati 5542,
760 01 Zlín, IČO 02073862, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží - místnosti šatny a sociálního
zařízení a nájem sdílených prostor - zasedací místnosti v budově ev.č. 3586 na
pozemku p. č. st. 4604 v k.ú. Zlín, obec Zlín (objekt šaten na Stadionu mládeže
ul. Hradská, Zlín) s účinností od 1. 3. 2019, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za nájemné ve výši 18 500 Kč (včetně DPH) ročně
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
29/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo a o postoupení práva k výkonu majetkových práv
autora k dílu mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a COMTECH CAN s.r.o., IČO: 44005130,
sídlem Smolenská 137/22, Vršovice, 101 00 Praha 10, jejímž předmětem je
realizace návrhu a zpracování loga a logo manuálu pro akci "Adventní Zlín" a
postoupení práva k výkonu majetkových práv autora k dílu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
30/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 76001 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností TOXIN s.r.o.
se sídlem Praha-Kunratice, 148 00, Vídeňská 545/76, IČO 02225166, jako
dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění monitoringu médií ve sjednaném
rozsahu, s celkovou cenou služby 9.000 Kč/měsíc.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí smlouvy a jejím
podpisem

Usnesení
31/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a městem Staré Město, náměstí
Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884, jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej 1 ks třívrstvého zásahového obleku (model FireHorse
FR3) pro hasiče z majetku Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1
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statutárního města Zlína za kupní cenu 7 500 Kč
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
32/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, dle přílohy.

Usnesení
33/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
plat těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr.
Jaroslavě Müllerové, Ph.D., Mgr. Ivaně Rejzkové, Mgr. Haně Kadlčákové,
Mgr. Lívii Popeskové, Bc. Miroslavě Nowakové, Mgr. Davidu Bělůnkovi a
Luďce Marcaníkové, s účinností od 1. 3. 2019.

Usnesení
34/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele ABAPO, s.r.o. (IČO 02672910), 927000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
35/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Alzheimercentrum Zlín z.ú. (IČO 03461891), 438000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
36/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
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náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele "HVĚZDA z.ú." (IČO 70829560), 264000.00 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
37/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace
Zlín (IČO 62181017), 71000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních
služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
38/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální
služby s celostátní a nadregionální působností vydaného pro rok 2019
Ministerstvem práce a sociálních věcí,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejim uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek (IČO 65399447), 131000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
39/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální
služby s celostátní a nadregionální působností vydaného pro rok 2019
Ministerstvem práce a sociálních věcí,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
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náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejim uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Za sklem o.s. (IČO 22901531), 373000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
40/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
ABAPO, s.r.o. (IČO 02672910), 607000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
41/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace
(IČO 70850992), 454000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
42/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
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4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. (IČO 26593823),
339000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
43/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (IČO 25300083), 695000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
44/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace (IČO 70851042),
1441000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
45/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
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Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (IČO 70850909),
64000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
46/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace (IČO 70850941), 434000
Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
47/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace (IČO 70850852),
59000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
48/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
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obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
"HVĚZDA z.ú." (IČO 70829560), 561000.00 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
49/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Charita Otrokovice (IČO 46276262), 448000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
50/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Charita Zlín (IČO 44117434), 3481000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
51/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
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3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne (IČO 63029391),
302000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
52/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
NADĚJE (IČO 00570931), 151000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
53/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
NADĚJE (IČO 00570931), 1578000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
54/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
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2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČO 00426326), 701000.00
Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
55/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Podané ruce - osobní asistence (IČO 70632596), 356000.00 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
56/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín (IČO 65792068), 260000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
57/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
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statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace (IČO 62180444), 58000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
58/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
(IČO 70850917), 429000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
59/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Společnost Podané ruce o.p.s. (IČO 60557621), 991000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
60/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
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podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
spolek Pod křídly (IČO 70640327), 176000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
61/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
STROP o.p.s. (IČO 26590620), 108000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
62/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (IČO 26986728), 306000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
63/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele
Unie Kompas (IČO 67028144) , 746000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
64/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2019,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem, pro žadatele
Domov Jitka, o.p.s. (IČO 28634764), 22000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2019,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu - poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje vydaného pro rok 2019 Zlínským krajem, pro žadatele
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc (IČO 7509500, 16000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
66/4R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 164/2R/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve znění: „Rada města Zlína
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schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05
Zlín (IČ: 66604427), 11550 Kč, Jazzové odpoledne, 15. 4. 2019, park před
zlínským zámkem - při nepřízni počasí v prostorách zámku; pověřuje Mgr.
Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní
smlouvy“;
ruší
usnesení č. 185/2R/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele spolek Zlínský Zvěřinec (IČO:
07099541), 20250 Kč, Zvěřinové nehody aneb Živá hudba v netradičních
prostorách, 9. 2. 2019, Hospoda Pod Lipou, Zlín; pověřuje Mgr. Pavla Stojara,
člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní
smlouvy“;
ruší
usnesení č. 192/2R/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z. s.
(IČO: 46311360), 16500 Kč, Trnečka - okresní soutěž dětských zpěváků
lidových písní (25. ročník), březen 2019, Malá scéna Zlín; pověřuje Mgr.
Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy“;
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadateli:
1. Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05 Zlín (IČO: 66604427), 11.550 Kč, Jazzové
odpoledne, 14. 4. 2019, park před zlínským zámkem - při nepřízni počasí v
prostorách zámku;
2. spolek Zlínský Zvěřinec (IČO: 07099541), 20.250 Kč, Zvěřinové nehody
aneb Živá hudba v netradičních prostorách, 9. 2. 2019, kavárna Továrna Zlín;
3. Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO: 46311360), 16.500 Kč, Trnečka okresní soutěž dětských zpěváků lidových písní (25. ročník), 6. 4. 2019, Malá
scéna Zlín;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
67/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Cimbálová muzika Valášek Zlín, z. s. (IČO: 46308725), 22500 Kč, nájemné
prostor k pravidelné činnosti v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/4R/2019

Rada města Zlína
Souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
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veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Divadlo Scéna, o.p.s. (IČO: 22613285), 64510 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
69/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
F-dur jazzband z. s. (IČO: 22665081), 3632 Kč, nájemné prostor k pravidelné
činnosti v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Heart Core Dance Academy, z. s. (IČO: 06351107), 33750.00 Kč, nájemné
prostor k pravidelné činnosti v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
71/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Inspirace Zlín z.s. (IČO: 04535341), 18375.00 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, z.s. (IČO:
68688393), 46000.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
73/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Malá múza, z.s. (IČO: 22685201), 167852 Kč, nájemné prostor k pravidelné
činnosti na Přerovance a v ZŠ Komenského I, Zlín v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
MgA. Vojtěch Skácel (IČO: 06391451), 4069.00 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti GAG Galerie Garáž + Galerie Komnata (zastávka MHD
Zahradnická) v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
4800.00 Kč, nájemné
prostor k pravidelné činnosti dechové hudby MALENOVJANKA v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
76/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
2681 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti Miraswingbandu v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
"Pěvecký sbor Laetitia - Zlín, z. s." (IČO: 01278169), 35056 Kč, nájemné
prostor k pravidelné činnosti v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
78/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 99175.00
Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Společnost KT, z. s. (IČO: 22839674), 33072.00 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Taneční centrum Orianadance, Zlín z.s. (IČO: 05741408), 34830 Kč, nájemné
prostor k pravidelné činnosti v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO: 46311360), 50990.00 Kč, nájemné
prostor k pravidelné činnosti na ZUŠ Zlín a ZŠ Zlín, Dřevnická v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
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VONIČKA Zlín z.s.(IČO: 49156527), 16500.00 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
83/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. (IČO: 60724889), 249348 Kč,
nájemné prostor k pravidelné činnosti v Domě kultury Zlín v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Základní umělecká škola Zlín (IČO: 00838926), 33776 Kč, Nájemné prostor
k pravidelné činnost na ZŠ Komenského I, Zlín a ZŠ Zlín-Štípa v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
85/4R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy (IČO: 00226327), 78750 Kč,
Nájemné prostor k pravidelné činnost na ZŠ Zlín, Křiby a Římskokatolické
farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
86/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) Zvýšení nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby s platností od 1. 3. 2019 na částku ve výši 50 Kč/m2
b) Zvýšení nájemného o 20% s účinností od 1.1.2020 u stávajících uzavřených
smluv o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby u bytů v bytových
domech na adrese Zálešná I č.p. 4057, Družstevní č.p. 4509, Broučkova č.p.
5352, Masarykova č.p. 1242, Středová č.p. 4786 a Okružní č.p. 4699 ve Zlíně
(netýká se smluv uzavřených po 1.3.2019).
c) Zvýšení nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu bytu s účinností od
1. 3. 2019 na částku 79,53 Kč/m2 u bytů v nástavbách v bytových domech na
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adrese Vodní č.p. 4201-4210 a Kamenná č.p. 3854 a u nově uzavíraných
smluv o nájmu bytu u standardních bytů v bytových domech Středová č.p.
4786, Okružní č.p. 4699, Nad Ovčírnou IV č.p. 344, Slezská č.p. 5258, Podlesí
IV č.p. 5302, Podlesí IV č.p. 5348, č.p. 5349, č.p. 5375 č.p. 5376 ve Zlíně.
d) Zvýšení nájemného o 20% s účinností od 1.1.2020 u stávajících uzavřených
smluv o nájmu bytu u bytů v nástavbách v bytových domech na adrese Vodní
č.p. 4201-4210 (vyjma bytů 4202/82, 4205/82) a Kamenná č.p. 3854 a u
standardních bytů v bytových domech Slezská č.p. 5258, Podlesí IV č.p. 5348,
č.p. 5349, č.p. 5375 č.p. 5376 a Podlesí IV č.p. 5302 (vyjma bytů ve 4. NP
domu, pronajímaných členům BD Budovatel).
e) Zvýšení nájemného na částku ve výši 79,53/m2 s účinností od 1. 1. 2020 u
stávajících uzavřených smluv o nájmu bytu u bytů po celkové rekonstrukci,
realizované v letech 2012 - 2019 v bytových domech na adrese Středová č.p.
4786, Okružní č.p. 4699 a Nad Ovčírnou IV č.p. 344 ve Zlíně.
Usnesení
87/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – plynárenského zařízení v rámci akce „NTL
plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu v ulici Nad Humny č.p.
798, v obci Zlín, místní části Prštné“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1157/1 k.ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
88/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenského
zařízení v rámci stavby „Přeložka NTL plynovodu pro Polyfunkční komplex
Štefánikova“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 605/4 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
89/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a INTERNEXT 2000, s.r.o.,
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – optického kabelu
v rámci akce „OK INTERNEXT, Zlín-Malenovice, průmyslová zóna“, na
dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
906/263, p.č. 906/266, p.č. 906/268, p.č. 970/81, p.č. 1885/18, p.č. 1885/36,
p.č. 1917/7, p.č. 1975/69 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
90/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, rozpojovací skříň-pilíř v rámci akce „Zlín, ZŠ
Štefánikova, kabelové vedení NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1090/18 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
91/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, se sídlem Podvesná XVII 3833, 760 01
Zlín, IČO 60730153, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části
pozemku p. č. 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 25 m2 pro
umístění měnírny elektrického proudu pro trolejbusy MHD, včetně přípojky
NN, na dobu neurčitou, s účinností od data podpisu smlouvy, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok bez DPH, dle podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
92/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2
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Usnesení
93/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 546 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 20
m2

Usnesení
94/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 980/7 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře 19 m2

Usnesení
95/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 527 k.ú. Prštné, obec Zlín o výměře 81 m2

Usnesení
96/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 439/2 k.ú. Prštné, obec Zlín o výměře 75
m2 pro zahradu u rodinného domu

Usnesení
97/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (prostor č. 91) v 1. nadzemním
podlaží budovy č.p. 5302, stojící na pzemku p.č. st. 8345 v k.ú. Zlín, obci Zlín
(ul. Podlesí IV ve Zlíně) o výměře 103,06 m2

Usnesení
98/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (prostor č. 9115) v 1. nadzemním
podlaží budovy č.p. 4699, stojící na pozemku p.č. st. 6648/1 v k.ú. Zlín, obci
Zlín (ul. Okružní ve Zlíně) o výměře 16,5 m2

Usnesení
99/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000171507 ze dne 28.
11. 2017, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce
nebytových prostor - jednoty č. 4217/7 v budově č.p. 4211-4217 (ul. Dlouhá
ve Zlíně), stojící na pozemku p. č. st. 6140/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o další osobu

Usnesení
100/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 778/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 46
m2 pro scelení zahrady

Usnesení
101/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3020/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 182
m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště
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Usnesení
102/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2822/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 420
m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště

Usnesení
103/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2233/10 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 50 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace

Usnesení
104/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1174/2 k.ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
15 m2 pro údržbu plochy zeleně

Usnesení
105/4R/2019

Rada města Zlína
zamítá
zpětvzetí výpovědi smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 979/5 k.ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 20 m2, schválené usnesením Rady města Zlína č.j.
13/20R/2018 dne 22.10.2018 RMZ, pro vypůjčitele
dle čl. III. Smlouvy o výpůjčce č. 4000171589,
uzavřené dne 04.12.2017 za účelem výsadby živého plotu, vybudování
parkovacího stání a umístění nádoby na odpad, příslušející k bytové jednotce
č. v domě č.p. 862 na ul. Kotěrova ve Zlíně, s tříměsíční výpovědní dobou,
která začala běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, tj.
1.12.2018.

Usnesení
106/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 se vstupem na pozemky p.č. 853/3, p.č. 853/14, p.č.
853/15, p.č. 853/16, p.č. 1875/10, p.č. 2081/46, p.č. 2081/41, p.č. 2081/42, p.č.
2081/43, p.č. 2081/44, p.č. 2081/40, p.č. 2081/22, p.č. 2081/19, p.č. 2081/58,
p.č. 2081/59, p.č. 2081/60, p.č. 2081/61, p.č. 2081/62, p.č. 2229/45, p.č. vše
k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín za účelem provedení prověřovacích
průzkumů a výzkumů (geofyzikální magnetický archeologický výzkum,
hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, radonový průzkum,
pyrotechnický průzkum) v souvislosti s uvažovanou výstavbou nové
nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,
Zlín, IČO 70891320
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem tohoto souhlasu

Usnesení
107/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně",
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako příkazcem a společností JL5 spol. s r.o., Horní Vršava
V 5355, 760 01 Zlín, IČO: 28273176, jako příkazníkem, a to za cenu 596
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000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce,primátora, uzavřením a podpisem předmětné smlouvy
Usnesení
108/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava dřevěné podlahy –
Městská sportovní hala, ul. Dukelská, Zlín“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města Zlína
Marcela Hájková, vedoucí Oddělení realizace investičních akcí
Igor Zipper, vedoucí oddělení prevence kriminality a sportovišť
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Lenka Hansová, Odbor realizace investičních akcí
Vlasta Skopová, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
109/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400180063 ze dne 28.8.2018 na
a výkon technického dozoru stavebníka pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II
- úprava uličního prostoru", uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 002 83 924 jako příkazcem, a společností
STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o., se sídlem Prostřední 2613, 76001 Zlín, IČO:
25500082 jako příkazcem, jehož předmětem je posun termínu pro provádění
technického dozoru do 30. 6. 2019 a navýšení ceny za dílo o 171 450 Kč bez
DPH,
pověřuje
Michala Čížka, náměstka primátora, dojednáním všech potřebných náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
110/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2019 příspěvkové
organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838,dle přílohy č. 1
2. odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín,
IČO: 00097838, dle přílohy č. 2
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Usnesení
111/4R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné,
kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do
Trondheimu (Norsko) na seminář "WINSPIRE" k tématu udržitelné městské
mobility, organizovaný v rámci spolupráce zájmového sdružení právnických
osob Asociace měst pro cyklisty s Norwegian University of Science and
Technology v Trondheimu, a to pro pana Martina Habudu, cyklokoordinátora
města Zlína ve dnech 26.- 28. 2. 2019.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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