Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
13. schůze

24. 6. 2019

Usnesení
1/13R/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
společností POLSON HOME, s.r.o., Březnice č.p. 366, 760 01, IČO
06302939, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
1986/9 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 130 m2 za účelem
vybudování přístupu a příjezdu na pozemky p.č. 481/27, p.č. 482, p.č. 485/1 a
p.č. 485/2 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín ve vlastnictví nájemce, za
nájemné ve výši 135 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ, OD, OMZ, OEaM
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
POLSON HOME, s.r.o., Březnice č.p. 366, 760 01, IČO 06302939, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1986/9 k.ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 130 m2 za účelem vybudování
přístupu a příjezdu na pozemky p.č. 481/27, p.č. 482, p.č. 485/1 a p.č. 485/2
k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín ve vlastnictví vypůjčitele, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OD, OMZ, OEaM
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
společností POLSON HOME, s.r.o., Březnice č.p. 366, 760 01, IČO
06302939, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č.
1986/9 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 130 m2 dle
geometrického zaměření pro scelení pozemků za cenu ve výši dle platné CMZ
v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
2/13R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s nevyužitím předkupního práva k budově č.e. 418 (garáž), nacházející se na
pozemku p.č. st. 5074/2 k.ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
3/13R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p.č. st. 7666 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 12
m2 pro přístavbu k domu č.p. 735, Podvesná VIII, Zlín za cenu ve výši dle
platné CMZ v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
4/13R/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 – plynárenské
zařízení v rámci stavby „Přeložka NTL plynovodní přípojky v obci Zlín, ul.
Prostřední č.p. 6852 v k. ú. Zlín“, 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. 768/26 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/13R/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 Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem
Záhumení V 321, Zlín-Louky, IČO 60711086, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení
NN – venkovní osvětlení v rámci akce „Doplnění nasvětlení skládky Suchý
důl III. etapa – pro rok 2019“, 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. 1800/277 k.ú. Louky nad Dřevnicí a p.č.
824/11, p.č. 824/12, p.č. 824/13, p.č. 824/14, p.č. 824/15, p.č. 824/16, p.č.
824/17, p.č. 824/18, p.č. 824/19, p.č. 824/29, p.č. 824/30, p.č. 824/32, p.č.
824/34, p.č. 824/35, p.č. 824/36 k.ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

-2-

Usnesení
6/13R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č. 39/12R/2019 ze dne 10. 6. 2019 ve znění: „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, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení VN, 2x kabelová spojka VN a
telekomunikační síť v rámci akce „Příluky, HZSZK, kabelová smyčka VN“,
úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech
dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3519/1 k.ú. Příluky u
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
– kabelové vedení VN, 2x kabelová spojka VN a telekomunikační síť v rámci
akce „Příluky, HZSZK, kabelová smyčka VN“, 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. 3519/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída
Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČO 49454561, jakožto stavebníkem, jejímž
předmětem je výstavba pítka a s tím související technické infrastruktury
(vodovodní přípojka, vodoměrná šachta a vnitřní vodovod) na části pozemku
p.č. 53/2 k.ú. Zlín, obec Zlín dle předložené projektové dokumentace a
podmínek OSaDŘ, OMZ, na dobu neurčitou
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2910/36 k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 50 m2 pro zařízení staveniště při opravě zídky, s
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účinností od podpisu smlouvy, na dobu určitou 29 dní, s výpovědní lhůtou 1
týden, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 3029/11 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 10 m2 za účelem umístění kontejneru na stavební suť, s účinností od
podpisu smlouvy, na dobu určitou 29 dní, s výpovědní lhůtou 1 týden, dle
podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3249/23 k. ú. Zlín, obec
Zlín o celkové výměře do 71 m2 za účelem vybudování přístavby k domu č.
p. 3028 na ul. Zálešná VIII ve Zlíně, chodníku a dřevěné terasy

Usnesení
11/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit části pozemků p. č. 972/41 a p. č.972/29
k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 36 m2 za účelem vybudování
přístavby k domu č. p. 1757 na ul. Buková ve Zlíně a vybudování chodníku

Usnesení
12/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000181146 ze dne 17.
8. 2018, jehož předmětem je rozšíření účelu smlouvy o výpůjčce části
pozemku p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o umístění sezónního
nafukovacího bazénu u domu č. p. 4140 na ul. Zborovská ve Zlíně

Usnesení
13/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 2801/107, p. č. 2801/69 a p. č. 2801/61 k.
ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 480 m2 za účelem umístění lešení,
skladu materiálu a mobilního WC při revitalizaci domu 4814 – 4815 na ul.
Budovatelská ve Zlíně

Usnesení
14/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit části pozemků p. č. 3124/3 a p. č. 68/2 k.
ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 107 m2 za účelem vybudování
přístavby k domu č. p. 3101 na ul. Podvesná VIII ve Zlíně, chodníku, terasy a
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parkovacího stání pro jeden osobní automobil
Usnesení
15/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 661/3, p. č. 661/7 a p. č. 639/121 k. ú.
Lužkovice, obec Zlín o celkové výměře do 41 m2 za účelem vybudování
sjezdu z parkoviště u nově vybudovaného bistra v ul. Pod Jurým ve Zlíně –
Lužkovicích

Usnesení
16/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku par. č. 980/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
16 m2 za účelem vybudování přístavby k bytové jednotce č. 1 v domě č. p.
998 na ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
17/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
200 m2 k zahrádkářskému účelu a vystavění přístřešku

Usnesení
18/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce u částí pozemků p.č. 732/78 o výměře 270 m2, p.č.
732/122 o výměře 64 m2, p.č. 768/13 o výměře 222 m2 a pronajmout část
pozemku 732/76 o výměře 67 m2 vše k.ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému
účelu

Usnesení
19/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/63 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
65 m2 pro posezení a jeho oplocení.

Usnesení
20/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 79/3 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 20 m2 pro umístění úlů a chov včel

Usnesení
21/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p.č. 38/1 k.ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 30 m2 za účelem výstavby 2 sjezdů z komunikace na pozemky p.č.
29, p.č. 28/2, p.č. 28/3 a p.č. 31 vše k.ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín, v
souvislosti se stavbou "Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 9, Jaroslavice"

Usnesení
22/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1458/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
170 m2 za účelem vybudování příjezdové komunikace, sjezdu a přístupu k
novostavbě RD na pozemku p. č. 1458/27 k. ú. Zlín, obec Zlín
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Usnesení
23/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 602/8, p.č. 602/7 a p.č. 615/10 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o výměře do 30 m2 pro realizaci parkovacích stání

Usnesení
24/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1394/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 16 m2 za účelem realizace vjezdu k novostavbě RD na pozemku p.
č. 1394/2 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín

Usnesení
25/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3249/13 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 2 m2 za účelem vybudování schodiště do zahrady u rodinného domu
č. p. 5868 na ul. Zálešná VIII ve Zlíně

Usnesení
26/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 1916/32 k.ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín o výměře 250 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
27/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 560/5 k.ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
120 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
28/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p.č. 2001/10 a p.č. 2001/13 oba k.ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 29 m2 ke stavbě nového plotu u domu č.p. 271 na ul. Pod
Stráněmi ve Zlíně

Usnesení
29/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/65 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
9 m2 pro umístění zahradního domku

Usnesení
30/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 4631/5 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2
vlastníku garáže, která stojí na předmětném pozemku

Usnesení
31/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 828/21 k.ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře do 220 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného
pozemku u domu č.p. 238 na ul. Zábrančí II ve Zlíně - Loukách
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Usnesení
32/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 58 k.ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín
o výměře do 49 m2 zaužívaného k domu č.p. 69 ve Zlíně - Lhotce

Usnesení
33/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit část pozemku p.č. 3184/8 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 75 m2 za účelem vybudování příjezdu na pozemek p.č. 3184/7 k.ú. Zlín,
obec Zlín

Usnesení
34/13R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 66/15R/2018 ze dne 13.8.2018, kterým bylo
schváleno uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu komunikace
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako vlastníkem pozemků p. č. 847/16 a p. č. 847/17 k. ú. Příluky
u Zlína a
, jako stavebníkem
a investorem, za účasti
jako vlastníků
dalších pozemků dotčených stavbou komunikace, za podmínek uvedených ve
zdůvodnění tohoto materiálu

Usnesení
35/13R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1772
m2, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
1770 m2, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
36/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000190622 ze dne 3.6.2019,
jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky, tj. části pozemku p.č.
860/36 k.ú. Zlín, o 14 m2
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Usnesení
37/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
trvale bytem
, jako vlastníkem pozemku a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je právo provést stavbu "Zlín,
rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" na části o výměře do 46
m2 pozemku p. č. 2376 zahrada v obci Zlín a k. ú. Zlín v souladu s projektovou
dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
jako budoucím
prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek
obou smluvních stran do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 46 m2 pozemku
p. č. 2376 zahrada v obci Zlín a k. ú. Zlín, včetně stavby "Zlín, rekonstrukce
místní komunikace ulice Klabalská III", která bude na části tohoto pozemku
zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 550 Kč/m2 dle Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
38/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
jako vlastníky
pozemku a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je právo provést stavbu
"Zlín, rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" na části o výměře
do 14 m2 pozemku p. č. 2334/15 zahrada v obci Zlín a k. ú. Zlín v souladu s
projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
a
jako
budoucími prodávajícími a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem
je závazek obou smluvních stran do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 14 m2
pozemku p. č. 2334/15 zahrada v obci Zlín a k. ú. Zlín, včetně stavby "Zlín,
rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III", která bude na části
tohoto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 550 Kč/m2 dle
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Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
39/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi

a
jako
vlastníky pozemku a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je právo provést
stavbu "Zlín, rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" na části o
výměře do 12 m2 pozemku p. č. 2378/2 zahrada v obci Zlín a k. ú. Zlín v
souladu s projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
a
jako
budoucími prodávajícími a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem
je závazek obou smluvních stran do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 12 m2
pozemku p. č. 2378/2 zahrada v obci Zlín a k. ú. Zlín, včetně stavby "Zlín,
rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III", která bude na části
tohoto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 550 Kč/m2 dle
Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
40/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
jako
vlastníky pozemku a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je právo provést
stavbu "Zlín, rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" na části o
výměře do 24 m2 pozemku p. č. 2377/2 ostatní plocha v obci Zlín a k. ú. Zlín
v souladu s projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
a
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jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je závazek obou smluvních stran do 12 měsíců od uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o
výměře do 24 m2 pozemku p. č. 2377/2 ostatní plocha v obci Zlín a k. ú. Zlín,
včetně stavby "Zlín, rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III",
která bude na části tohoto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve
výši 550 Kč/m2 dle Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
41/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
trvale
bytem
jako vlastníkem pozemku a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je právo provést stavbu "Zlín,
rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" na části o výměře do 30
m2 pozemku p. č. st. 5109 zastavěná plocha a nádvoří, na části o výměře do
13 m2 pozemku p. č. 2377/3 trvalý travní porost a na části o výměře do 3 m2
pozemku p. č. 2377/4 zahrada vše v obci Zlín a k. ú. Zlín v souladu s
projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
trvale bytem
jako budoucím prodávajícím a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou
smluvních stran do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 30 m2 pozemku p. č. st.
5109 zastavěná plocha a nádvoří, části o výměře do 13 m2 pozemku p. č.
2377/3 trvalý travní porost, části o výměře do 3 m2 pozemku p. č. 2377/4
zahrada, vše v obci Zlín a k. ú. Zlín, včetně stavby "Zlín, rekonstrukce místní
komunikace ulice Klabalská III", která bude na části těchto pozemků
zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 550 Kč/m2 dle Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
42/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
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trvale bytem

trvale bytem
, jako vlastníky pozemku a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem,
jejímž předmětem je právo provést stavbu "Zlín, rekonstrukce místní
komunikace ulice Klabalská III" na části o výměře do 1 m2 pozemku p. č. st.
655 zastavěná plocha a nádvoří v obci Zlín a k. ú. Zlín v souladu s projektovou
dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
trvale
bytem
, trvale bytem
, jako budoucími prodávajícími a statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran do
12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní
smlouvu o výkupu části o výměře do 1 m2 pozemku p. č. st. 655 zastavěná
plocha a nádvoří v obci Zlín a k. ú. Zlín, včetně stavby "Zlín, rekonstrukce
místní komunikace ulice Klabalská III", která bude na části tohoto pozemku
zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 550 Kč/m2 dle Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
43/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve
vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO
69797111 jako vlastníkem pozemku a statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je
udělení souhlasu vlastníka pozemku s realizací stavby "oprava chodníku na ul.
Mokrá I., Zlín-Mokrá" na části o výměře 60 m2 pozemku p. č. 4084/2 v obci
Zlín, k. ú. Zlín, dle přílohy
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy..

Usnesení
44/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako vlastníkem
silničního tělesa, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 709 34 860, jako správcem silničního tělesa
a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu s provedením
stavebních úprav na silničním tělese, nacházejícím se na pozemku p. č. 4079
v obci Zlín, k. ú. Zlín v rámci stavby "Zlín, zastávky MHD Januštice, tenisové
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kurty'' stavební objekt „SO 101 - Silnice II/490 a zastávkový pruh MHD“ dle
přílohy
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy.
Usnesení
45/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o 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 nájem bytu č. v domě č.p. 4202 na ul. Vodní ve Zlíně,
o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 3. 4. 2021, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 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 ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 7.
2019,
c) 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. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na
dobu určitou do 31. 1. 2020, 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, s účinností od 1. 8. 2019,
d) uzavření Dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000142076 ze dne
13. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
trvale bytem
Zlín, jakožto nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu o sklepní kóji o výměře 2,56m2,
e) uzavření Dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140689 ze dne
11. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
Zlín, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o
výměře 2,56m2,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí smluv, dohody a dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) mimořádné přidělení bytu paní
b) mimořádné přidělení bytu paní
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, trvale bytem
, trvale bytem

c) mimořádné přidělení bytu paní

, trvale bytem

d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
panu
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
trvale bydliště
Usnesení
47/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu č. 203 v domě čp. 5258 na ulici Slezská ve
Zlíně, který má v nájmu paní
a v případě nevrácení bytu po uplynutí výpovědní doby
podání žaloby o vyklizení bytu

Usnesení
48/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (startovacího) mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, 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. 1.
2020, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o 1/2 roku,
maximálně do konce července 2025, za nájemné ve výši : ve výši Kč 50,00/m2
započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.8.2019 do 31.7.2021 ve výši Kč
55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.8.2021 do 31.7.2023
ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.8.2023 do
31.7.2025, s účinností ode dne 1. 8. 2019
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (na základě
mimořádného přidělení bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
, 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
nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode
dne 1. 7. 2019,
c) 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. 5352 na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30.
6. 2019,
d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto

- 13 -

pronajímatelem a paní
, trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30.
6. 2019,
e) 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. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, ke dni 31. 7.
2019,
f) 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. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 7.
2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
49/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) kompenzaci nájemníkům bytů č. 206, č. 306, č. 404 a č. 504 v domě č.p.
292 na ul. Broučkova ve Zlíně, spočívající ve snížení otopné plochy
(koupelna, chodba) a vrácení finanční částky za vodu, kterou během
dubnových víkendů roku 2018 odpustili, když zkoušeli, zda teče TUV
b) vynětí bytů č. 206, č. 306, č. 404 a č. 504 v domě č.p. 292 na ul. Broučkova
ve Zlíně z Pravidel pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s
užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlína u
účtování položek teplo a teplá užitková voda
c) finanční kompenzaci nájemníkům bytů č. 206, č. 306, č. 404 a č. 504 v domě
č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně za spotřebu elektrické energie při
doplňkovém vytápění koupelen a chodeb v těchto bytech

Usnesení
50/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
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. 172, jakožto nájemci, jejichž předmětem je
nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání na dobu neurčitou s
účinností od 1. 7. 2019, za nájemné dle nabídky, s výpovědní lhůtou dle
občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/13R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora statutárního města Zlína a
Pavlu Šafaříkovou,vedoucí Odboru právního Magistrátu města Zlína k
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zastupování a hlasování jménem statutárního města Zlína, IČ 00283924, na
členské schůzi Bytového družstva Podlesí, IČ 26295563, která se budou konat
27.6.2019, dle přílohy
Usnesení
52/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
53/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
54/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu k provedení opravy svěřeného majetku příspěvkové
organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy

Usnesení
55/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Ing. Romanu Horskému, řediteli příspěvkové organizace
ZOO a zámek Zlín - Lešná, za 1. pololetí roku 2019, dle přílohy

Usnesení
56/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele FC
FASTAV Zlín, a.s., IČO 25568752, 50 000 Kč, na pronájem divadelního sálu
Městského divadla ve Zlíně při příležitosti konání slavnostního galavečera ke
100letému výročí fotbalového klubu.

Usnesení
57/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele TJ Olympia
Zlín z.s., IČO 46308393, 20 000 Kč, podpora účasti na Mistrovství Evropy
masters, silový trojboj, Rumunsko - Sibiu.

Usnesení
58/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, IČ 00283924,
a
dle přílohy,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, jejím podpisem.

Usnesení
59/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 dle příloh č. 1a a
1b,
2. podobu mid-term evaluace realizace integrované strategie Integrovaný plán
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rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dle přílohy č. 2.
Usnesení
60/13R/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 služby
"Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Ing. Milan Kladníček, MBA, Městská policie Zlín
Mgr. Milan Smola, Odbor školství
Mgr. David Vondrák, Městská policie Zlín
Ing. Vít Novák, Městská policie Zlín
náhradníci:
Mgr. Pavel Janík, Městská policie Zlín
Hana Hráčková, Odbor školství
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
Mgr. Jaroslav Vrána, Městská policie Zlín

Usnesení
61/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění
Svatomartinských hodů 2019",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z
výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením
a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína
Jana Bazelová, členka Rady města Zlína
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Marie Svobodová, oddělení cestovního ruchu a informací
Jana Smutná, Odbor právní
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Usnesení
62/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Oprava a výměna
kanalizace ZŠ Komenského I. a II.“, a to dodavatele SMO, a.s., se sídlem
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice IČO: 42339839, s nabídkovou cenou
1.539.861,09 Kč bez DPH, 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.

Usnesení
63/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
stavebníkem a
jako
vlastníkem pozemku, jejímž předmětem je ujednání podmínek k provedení
stavby "SO 04 Přeložka NTL plynovodu" v rámci akce "Občanské centrum
Malenovice" na pozemku p. č. st. 404, v k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlína
a úhrady nákladů s ní souvisejících dle zdůvodnění
- uzavření Smlouvy o právu umístit lešení a vstoupit na pozemek mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako stavebníkem a
jako vlastníkem pozemku, jejímž předmětem je ujednání
podmínek, za kterých statutární město Zlín může vstoupit na pozemek p. č. st.
404, v k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín při výstavbě budovy v rámci akce
"Občanské centrum Malenovice" a úhrady nákladů s ní souvisejících dle
zdůvodnění
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
uzavřením a podpisem

Usnesení
64/13R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 54/24R/2018 ze dne 10.12.2018, kterým Rada města Zlína
schválila:
- uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem Ing. Jiřím Škrabalem, se sídlem Balatická 583,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684 za cenu 123 000 Kč bez
DPH s termínem plnění do 31.8.2019,
- pověřila Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem
smlouvy a dojednáním ostatních náležitostí.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem Ing. Jiřím Škrabalem, se sídlem Balatická 583,
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763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684 za cenu 123 000 Kč bez
DPH s termínem plnění do osmi měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
65/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Most Z53 přes Prštenský potok, Zlín - Mladcová", mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a společností INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 Kyje, IČO: 25070282, jako příkazníkem, a to za cenu 160.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
66/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava hlavních technických
rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně, WC klozety" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností SMO a.s., se sídlem Zlínská 172, 765 02
Otrokovice, IČO: 42339839, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je montáž
nových WC klozetů v bytovém domě a závazek statutárního města Zlína
zaplatit za tyto stavební práce dohodnutou cenu ve výši 546 819,- Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
67/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností IZOFO
MAXX s.r.o. , se sídlem Pod Stráněmi 4683, 760 05 Zlín, IČO 03017745, jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je zabezpečení provádění havarijních oprav
v budovách a prostorách ve vlastnictví statutárního města Zlína, na dobu
určitou do 31. 12. 2020 s měsíčním plněním ve výši 26 000 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
68/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových
prací na území statutárního města Zlína, uzavřené dne 31. 12. 2014, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín,
IČ:00283924, jakožto objednatelem a obchodní korporací Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace podmínek a finančního
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rozsahu úklidových prací na území statutárního města Zlína, pro období r.
2019, včetně zimní údržby městských komunikací a chodníků, posypových
beden a pytlů, dle přílohy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem předmětného dodatku.
Usnesení
69/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností F.S.C.
BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. se sídlem Vítkovická 1994/22, 702
00 Moravská Ostrava, IČO 25884646, jako dodavatelem, jejímž předmětem
je zpracování bezpečnostní analýzy a návrhů opatření ke zvýšení ochrany
objektu Kongresového centra ve Zlíně, s celkovou cenou služby ve výši
380.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.

Usnesení
70/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o technickém zajištění projekcí ze dne 11.
6. 2019 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a KINOSERVIS s.r.o., IČO
28299949, sídlem Filmová 174, Zlín 760 01, jako dodavatelem, jehož
předmětem je navýšení celkové částky za technické zajištění projekcí o 12 000
Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem

Usnesení
71/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v roce
2019 u příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, IČO
71006974, ve výši 111 994,03 Kč.

Usnesení
72/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Lázeňská 412, příspěvkové organizace,
Olze Leicmanové, s účinností od 1. 7. 2019.

Usnesení
73/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
prohlášení o partnerství statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12,
IČO 00283924 s Dětským centrem VLNKA z.s., se sídlem Okružní 5491, 760
05 Zlín, IČO 05213215, v projektu Dětské centrum VLNKA 2, z Operačního
programu Zaměstnanost, Investiční priorita 1.2. Rovnost žen a mužů, Výzva
č. 03_19_111 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i
veřejnost - dotace mimo Prahu, dle přílohy
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem předmětného prohlášení.
Usnesení
74/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
prohlášení o partnerství statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12,
IČ 00283924 s Orbiscool, z.s., se sídlem Prostřední 6529, 760 01 Zlín, IČ
07911289, v projektu Dětská skupina Orbiscool, z Operačního programu
Zaměstnanost, Investiční priorita 1.2. Rovnost žen a mužů, Výzva č.
03_19_111 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i
veřejnost - dotace mimo Prahu, dle přílohy
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem předmětného prohlášení.

Usnesení
75/13R/2019

Rada města Zlína
odvolává
Ing. Martina Habudu, projektového manažera odd. koordinace projektů MMZ
z funkce cyklokoordinátora statutárního města Zlína, s účinností od 1. 7. 2019
jmenuje
Bc. Lukáše Fabiána, referenta vnějších vztahů oddělení tiskového Magistrátu
města Zlína do funkce cyklokoordinátora statutárního města Zlína, s účinností
od 1. 7. 2019

Usnesení
76/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- udělení dvou cen ve výši 5.000,- Kč autorům plastik, které vzniknou v
průběhu sochařského sympozia Dřevo/Wood 2019 pořádaného Nadací T. Bati
- záměr na umístění 2 ks dřevěných plastik oceněných autorů ve městě Zlíně;
jmenuje
komisi pro výběr a ocenění dvou plastik ze sympozia Dřevo/Wood 2019 ve
složení:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Mgr. Pavel Stojar, člen ZMZ
Aleš Ambros, OPP MMZ
Zuzana Hegmonová, OMZ MMZ
Jitka Černínová, OKaPP MMZ.

Usnesení
77/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „VIVALDI BEATBOX ORCHESTRA“ na prostranství
platformy 14|15 Baťova institutu dne 25. 6. 2019 od 19:00 do 21:00 hodin
pořadatele Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., náměstí T. G. Masaryka
5556, 760 01 Zlín, IČO: 27673286:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství platformy
14|15 Baťova institutu,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce.
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Usnesení
78/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Cyrilometodějská veselice“ na Výletišti Velíková dne 5. 7.
2019 od 15:00 do 02:00 hodin dne 6. 7. 2019 pořadatele SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Zlín-Velíková, Dolní konec 53, 763 14 Zlín-Velíková,
IČO: 65793013:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství Výletiště
Velíková, - udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně
přístupná sportoviště po dobu výše uvedené akce,
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 02:00 hodiny dne 6.
7. 2019.

Usnesení
79/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Slavnosti piva“ na prostranství části ulice Náves v Prštém
dne 20. 7. 2019 od 12:00 do 22:00 hodin dne následujícího pořadatele SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Prštné, Náves 636, 760 01 Zlín, IČO:
65792211:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství části ulice Náves v Prštném,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce.

Usnesení
80/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto“ v parku Komenského ve dnech 9. 7.
až 14. 7. 2019 od 21:00 do 01:00 hodiny dne následujícího pořadatele
statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce.
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po oba dny, a to vždy v 01:00
hodinu dne následujícího.

Usnesení
81/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto“ na prostranství hřiště Příluky dne 19.
7. a 20. 7. 2019 od 21:00 do 01:00 hodiny dne následujícího pořadatele
statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství areálu fotbalového hřiště Příluky u p.
č. 1139/8 a 1139/9,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště po dobu výše uvedené akce, - udělení výjimky k ukončení akce
po 22. hodině po oba dny, a to vždy v 01:00 hodinu dne následujícího.
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Usnesení
82/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto“ v areálu fotbalového hřiště Malenovice
dne 26. 7. a 27. 7. 2019 od 21:00 do 01:00 hodiny dne následujícího pořadatele
statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství areálu fotbalového hřiště v
Malenovicích,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce,
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po oba dny, a to vždy v 01:00
hodinu dne následujícího.

Usnesení
83/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto“ v centrálním parku Jižní Svahy dne 30.
8. a 31. 8. 2019 od 21:00 do 01:00 hodiny dne následujícího pořadatele
statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství areálu fotbalového hřiště v
Malenovicích,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště po dobu výše uvedené akce,
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po oba dny, a to vždy v 01:00
hodinu dne následujícího.

Usnesení
84/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Letní kudlovská dálnice“ u domácího bistra Kudlov na p. č.
204/1 dne 14. 9. 2019 od 13:00 do 22:00 hodin pořadatele Roman Jarcovják,
Díly IV/950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství pozemku p. č. 204/1 v místní části
Kudlov.

Usnesení
85/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Pohádkový les“, na prostranství výletiště ve Velíkové dne
24. 8. 2019 od 12:00 do 20:00 hodin pořadatele: SK VELÍKOVÁ, Dolní konec
53, 763 14 Zlín-Velíková, IČO: 22850309:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství výletiště v
místní části Velíková.

Usnesení
86/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Letní jóga v parku v červenci 2019“ na prostranství
Centrálního parku Jižní Svahy ve dne 11. 7., 15. 7., 18. 7., 22. 7., 25. 7. a 29.
7. 2019 od 19:00 do 20:00 hodin pořadatele Ing. Jana Kafková, Česká 4760,
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760 05 Zlín, IČO: 87311798:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství Centrálního
parku Jižní Svahy.
Usnesení
87/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Letní jóga v parku v srpnu 2019“ na prostranství Centrálního
parku Jižní Svahy ve dne 5. 8., 8. 8., 12. 8., 15. 8., 19. 8., 22. 8., 26. 8. a 29. 8.
2019 od 19:00 do 20:00 hodin pořadatele Ing. Jana Kafková, Česká 4760, 760
05 Zlín, IČO: 87311798
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství Centrálního
parku Jižní Svahy.

Usnesení
88/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
NEMO Zlín, pobočný spolek SPMS, IČO 71249419, 8000 Kč,
Středoevropský pohár mládeže v PP a RP
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Volejbalový sportovní klub Zlín,z.s., IČO 00567931 , 30000 Kč, Mezinárodní
turnaj ve volejbale mužů - Zlíncup 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Atletický klub Zlín, z.s., IČO 00350834, 30000 Kč, Mítink Zlín 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele dp
Lukostřelba Zlín z.s., IČO 22861645, 6000 Kč, BOW open II. kolo
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
92/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Tenisový klub Zlín, z.s., IČO 44119127, 36000 Kč, Mezinárodní tenisový
turnaj dětí do 12 let, TE 12&U B&B CUP 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
93/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Orel jednota Zlín, IČO 64467317, 40000 Kč, Cyklistický závod "XC Zlín"
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
94/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
akci z programu Mimořádných podpor v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Zlínské aplikované sporty z. s., IČO 26631873, 49000
Kč, LAPP CUP ZLÍN 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
akci z programu Mimořádných podpor v roce 2019 pro žadatele SK DNF z.s.,
IČO 22850040, 50000 Kč, Craft Team Running Zlín 2019

Usnesení
96/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
akci z programu Mimořádných podpor v roce 2019 pro žadatele Swim Masters
Zlín z.s., IČO 26569736, 37000 Kč, Zlínská vlna 2019

Usnesení
97/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Skupina Šikulové - CVAK, IČO 72023074, 21000.00 Kč,
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táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
98/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele SK Rytmik Zlín, z.s., IČO 46307478, 2000.00 Kč, táborové
pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
99/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele UNGUŽBUNGUDUNGU z.s., IČO 22680489, 13000.00 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele dp Lukostřelba Zlín z.s., IČO 22861645, 15000.00 Kč, táborové
pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
101/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele 8. přední hlídka Royal Rangers Zlín, IČO 65766946, 13750.00
Kč, táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Malá múza z.s., IČO 22685201, 30450.00 Kč, táborové pobyty
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dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
103/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Sportovní klub P+K Zlín, z.s.,IČO 03119556, 17500.00 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
104/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Nordika Ski Zlín, z.s., IČO 22885170, 9000.00 Kč, táborové
pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Sarkander, z.s., IČO 60043920, 20300.00 Kč, táborové pobyty
dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
106/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Orel jednota Zlín, IČO 64467317, 18000.00 Kč, táborové pobyty
dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Dětské centrum VLNKA z.s., IČO 05213215, 7200.00 Kč,
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táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
108/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Lezecký klub Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, 7500.00 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., IČO 49157566,
22250.00 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Zlínská astronomická společnost, z.s., IČO 46276475, 14000.00
Kč, táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
111/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Centrum pro rodinu Vizovice z.s., IČO 22856919, 4000.00 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
112/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Šermířský klub Zlín, z.s., IČO 61715913, 1200.00 Kč, táborové
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pobyty dětí v roce 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
113/13R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
z programu Táborové pobyty dětí v roce 2019 a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Junák - český skaut, okres Zlín, z.s., IČO 61716804,
242000.00 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2019
souhlasí s pověřením
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
114/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
. Kč, kácení stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
115/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 4500.00 Kč, kácení stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
116/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
6750.00 Kč, kácení stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
117/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zahájení přípravy projektu "Efektivní a otevřený úřad - posílení prvků Smart
Governance ve Zlíně"
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena RMZ, zajištěním přípravy projektu
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Usnesení
118/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o zániku práv a povinností ze Smlouvy o dílo č. 4400180109
na realizaci stavby "Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu,
Mladcová", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
76001 Zlín, IČO 00283924 a společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 480 35 599,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína dojednáním náležitostí a podpisem
dohody

Usnesení
119/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Nájem a údržba
prodejních celodřevěných stánků v rámci akce Adventní Zlín",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z
výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením
a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína
Jana Bazelová, členka Rady města Zlína
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Marie Svobodová, oddělení cestovního ruchu a informací
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
120/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ pro žadatele
Bezobaláč, z.ú., Bratří Sousedíků 1067, 760 01 Zlín, IČO 01818376, 30000
Kč, Zlín bez odpadu 2019

Usnesení
121/13R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ pro žadatele
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
IČO 49629549, 49000 Kč, Personální a materiální zajištění akcí zaměřených
na úklid v okolí čapích hnízd spojených s popularizací problematiky hnízdění
čápů v lidských sídlech
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Usnesení
122/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Česká společnost ornitologická, Na
Bělidle 34, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 49629549, 19000.00 Kč, EVVO
- Personální a materiální zajištění dvou jednodenních akcí zaměřených na
popularizaci a osvětu hnízdění volavek popelavých ve Zlíně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
123/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e.
38, 763 17 Lukov, IČO 49158295, 25000 Kč, Podpora aktivit spojených s
programem "Dne stromů a Dne s Lesy ČR" na hradě Lukově
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
124/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
24411 Kč, údržba trvalého travního drnu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
125/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
6200 Kč, údržba trvalého travního drnu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
126/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava,
Ph.D. Eva Poiselová, Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČO 75676753,
32400.00 Kč, Kastrace opuštěných koček odchycených na území statutárního
města Zlína
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
127/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní
1, 760 01 Zlín, IČO 44117477, 7500 Kč, Instalace informační tabule u tůně
pro obojživelníky ve Zlíně na Lesní čtvrti
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
128/13R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní
1, 760 01 Zlín, IČO 44117477, 10000.00 Kč, Zakoupení hliníkového žebře a
nerezového elektrického drtiče ovoce na akci Jablečná neděle na Obecinách
ve Zlíně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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