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
9. schůze
Usnesení
1/9R/2019

29. 4. 2019
Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000110488 ze dne 25. 7.
2011 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce o
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
2/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3124/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 45
m2 pro vybudování parkovacího stání a údržbu zeleně u RD č.p. 1405,
Podvesná XI, Zlín

Usnesení
3/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 62/3 o výměře 14 m2 a část pozemku p. č. 64/3
o výměře do 50 m2 vše k.ú. Velíková, obec Zlín pro údržbu zeleně u RD č.p.
183, Horní konec, Zlín - Velíková

Usnesení
4/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 944/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 45
m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a přístup k parkovacím stáním na
pozemku p.č. 944/6 k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
5/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3256/21 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 15
m2 pro vybudování parkovacího stání pro RD č.p. 3175, Zálešná X, Zlín

Usnesení
6/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 115/20 k.ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře do 420 m2 k zahrádkářskému účelu
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Usnesení
7/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
170 m2 /díl 18 - Burešov/ k zahrádkářskému účelu

Usnesení
8/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 620/19 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 25
m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a přístup k budoucí novostavbě RD
na pozemcích p.č. 620/95 a p.č. 620/96 k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
9/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3710/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 17 m2 pro ybudování 2 sjezdů z komunikace ke 4 parkovacím
stáním umístěným na pozemku p.č. 3723/15 k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
10/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1163/2 k.ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
39 m2 pro parkovací stání u RD č.p. 189, L. Váchy 189, Zlín – Prštné

Usnesení
11/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1934/21 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 20 m2 pro parkovací stání u RD č.p. 120, Jarolímkovo náměstí,
Zlín – Malenovice

Usnesení
12/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 65/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 169 m2 pro opravu příjezdové komunikace k pozemku p.č. 59/1
k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín

Usnesení
13/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 65/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 75 m2

Usnesení
14/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p.č. 2001/24 a p.č. 2001/25 oba
k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 55 m2 pro vybudování vjezdů, vstupů
a chodníků v rámci rekonstrukce objektu č.p. 4512 v ul. Nad Stráněmi ve Zlíně
na apartmánový komplex

Usnesení
15/9R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 01.04.2019, č.j. 36/7R/2019 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem
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Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Marií Klesnou, se sídlem Brigádnická 1003, 763 02 Zlín –
Malenovice, IČO 10565060, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4211 - 4217, stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 (prostor č. 92),
k.ú. Zlín, obec Zlín (ul. Dlouhá ve Zlíně) o výměře 156 m2 za účelem prodeje
textilní galanterie, za nájemné ve výši 2400 Kč/m2/rok bez DPH, s výpovědní
dobou dle OZ, pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem“
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č.p. 4211 - 4217 stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 (č. jednotky 4212/2), k. ú.
Zlín, obec Zlín (ul. Dlouhá ve Zlíně) o výměře 156 m2
Usnesení
16/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
provedení úhrady za užívání pozemku p.č. 1585 k.ú. Štípa, obec Zlín ve
vlastnictví České republiky, kde příslušným hospodařit s majetkem státu je
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakožto součásti areálu
ZOO a Zámek Zlín - Lešná, p.o., v období od 1.1.2016 do 31.12.2018, ve výši
14 025 Kč.

Usnesení
17/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit budovu č.p. 2, která je součástí pozemku p.č. st. 45, pozemek
p.č. st. 45 o výměře 930 m2, část pozemku p.č. 84/3 o výměře do 500 m2 a
část pozemku p.č. 84/26 o výměře do 1320 m2, k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
za účelem poskytování sociální služby "Domov pro osoby se zdravotním
postižením", pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320
zamítá
záměr pronajmout budovu č.p. 2, která je součástí pozemku p.č. st. 45,
pozemek p.č. st. 45 o výměře 930 m2, část pozemku p.č. 84/3 o výměře do
500 m2 a část pozemku p.č. 84/26 o výměře do 1320 m2, k.ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín za účelem poskytování sociální služby "Domov pro osoby se
zdravotním postižením", pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
IČO 70891320

Usnesení
18/9R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) mimořádné přidělení bytu panu
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
panu
c) 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
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majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
panu
zamítá
mimořádné přidělení bytu paní
zamítá
uvedení sídla firmy panu
v domě na adrese
který je ve vlastnictví statutárního města Zlína a ve kterém
má pronajatý byt jeho matka
Usnesení
19/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby paní
a 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
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul.
Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne
1.6.2019,
b) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby panu
a 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
panem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4509
na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné
ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode
dne 1.7.2019 a uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke
dni 30. 6. 2019,
c) mimořádné přidělení stávajícího bytu zvláštního určení č.
paní
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 paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 5352 na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, za nájemné ve
výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, na dobu určitou 3
měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě
řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích s nájemní smlouvy s
účinností ode dne 1.6. 2019 za podmínky sepsání notářského zápisu na
náklady paní
,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem,
schvaluje
e) udělení výjimky 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 panu
trvale
bytem
f) vyřazení žádosti pana
, trvale bytem
, z evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené
osoby,
zamítá
g) udělení výjimky 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
d) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby, o
velikosti 1+kk, paní
trvale bytem
Usnesení
20/9R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
a) část usnesení Rady města Zlína č.j. 2/4R/2019 ze dne 18. 2. 2019, ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje v případě nevrácení bytu č. v domě č.p. 66 na
náměstí Miru ve Zlíně dohodou podání žaloby o vyklizení bytu, který užívají
oba trvale bytem
"
schvaluje
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jakožto pronajímatelem a manžely
jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. domě č.p. 66
na náměstí Míru ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, ke dni 31. 5. 2019,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
manžely
jakožto nájemci (na základě mimořádného přidělení jiného bytu), jejímž
předmětem je nájem bytu č. v domě č.p. 66 na náměstí Míru 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, s účinností od 1. 6. 2019,
d) 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 bytu), jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č.p. 66 na náměstí
Míru 66 ve Zlíně, o velikosti 2 + 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, s účinností od 1. 6. 2019,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
21/9R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) uzavření Dodatku č. 3/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č.
ze dne
18. 4. 2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
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 31. 7. 2019, s možností prodlužování v případě
řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy,
schvaluje
b) v případě nevrácení bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní 4699 ve
Zlíně dohodou podání žaloby o vyklizení bytu, který užívá paní
schvaluje
c) uzavření Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č.
ze dne
7. 6. 2017, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale
bytem
jakožto nájemkyní, jehož předmětem je
prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve
Zlíně, a to na dobu určitou 6 měsíců s možností prodlužování max. na 2 roky
tj. do 30. 6. 2021 v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy,
d) uzavření smlouvy o 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 nájem bytu č. v domě č.p. 2903 na ul.
Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu určitou do 2. 3. 2021, za nájemné
ve výši 65 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu,
e) 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. 2992 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, ke dni 31. 5.
2019,
f) uzavření smlouvy o nájmu bytu 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. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností od 1. 6.
2019,
g) 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.
domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni
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31. 5. 2019,
h) uzavření smlouvy o nájmu bytu 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. 2992 na ul.
Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu určitou do 30. 4. 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 65
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností od 1. 6. 2019,
i) 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 nájemcem, 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. 12. 2019, 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 21. 6. 2019,
j) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v bytech v majetku
statutárního města Zlína a 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
jakožto
nájemcem, 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. 12. 2019, 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. 5. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí smluv, dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
22/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatků ke smlouvám o nájmu bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a nájemníky bytových jednotek, kteří mají v nájmu kůlnu
mimo byt dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jejichž předmětem je snížení
předmětu nájmu o kůlny.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
23/9R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
a) s uzavřením dohody o složení jistoty a přijetí podmínek záměru o
nejvhodnější nabídku, smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní
smlouvy, jejímž předmětem je prodej jednotky (bytu) č. 2 v domě č.p. 726 na
pozemku p. č. st. 4287 (ul. Podvesná IX), spoluvlastnického podílu o velikosti
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id. 270/1000 na společných částech domu č.p. 726 a spoluvlastnického podílu
o velikosti 270/1000 na pozemku p. č. st. 4287 v k. ú. Zlín, obci Zlín mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, IČO
00283924, jakožto prodávajícím a kupujícími dle nabídnuté kupní ceny v
tomto pořadí:
1.
nabídka: 1 220 200 Kč
2. Gleton s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno
nabídka: 1 160 000 Kč
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
24/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) 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. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, ke
dni 31. 5. 2019,
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
, 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. 5. 2019,
c) 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 ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 6. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
25/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým
družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563,
jakožto pronajímateli a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č.
v domě č.p. 5406 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
b) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli
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a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě
č.p. 5406 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše
nájemného 8 Kč/m2/měsíc,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
26/9R/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. 169 a 170, jakožto nájemci,
jejichž předmětem je nájem podzemních parkovacích stání a garážového stání
na dobu neurčitou od 1. 6. 2019, za nájemné dle nabídky s výpovědní lhůtou
dle občanského zákoníku,
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. 171, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem garáže č. ev. 3346, která je součástí pozemku p. č. st.
8295, k. ú. Zlín, obec Zlín na dobu určitou od 1. 6.2019 do zahájení demolice
výše specifikované budovy s č. ev. 3346, v rámci majetkové přípravy stavby
"Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 - I/49 - 3. úsek Obchvat Zálešné", za
nájemné dle nabídky, s výpovědní lhůtou 2 měsíce a s podmínkou složení
jistoty ve výši 2 541 Kč vč. DPH v zákonné výši
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
27/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o skončení nájmu garáže mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem
Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto
pronajímateli a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu garáže
v domě
č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, který je v podílovém spoluvlastnictví
statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí, ke dni 30. 4. 2019.
b) uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli
a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem garáže č.
v domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve
Zlíně, který je v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Zlína a
Bytového družstva Podlesí, na dobu určitou, s účinností od 1. 5. 2019 do 30.
9. 2023, s podmínkou členství v Bytovém družstvu Podlesí a vzájemného
finančního vyrovnání mezi původním a novým nájemcem
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
28/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu garážového 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 bez č.p./č.ev. (garáž G 7, ozn. č. 4533, Jílová), která je součástí
pozemku p. č. st. 6637/1 v k. ú. a obci Zlín, na dobu neurčitou od 1. 6. 2019,
s výpovědní dobou 3 měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání
smlouvy výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši 580 Kč/měsíc +
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. 1a) - změna nájemce po smrti původního nájemce.
b) uzavření smlouvy o nájmu garážové jednotky mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem garážové jednotky č. v budově
č. p. 5302 (Podlesí IV), která stojí na pozemku p. č. st. 8345 v k. ú. a obci Zlín
(Podlesí IV), na dobu neurčitou od 1. 6. 2019, s výpovědní dobou 3 měsíce
bez udání důvodu, v případě porušení ujednání smlouvy výpověď bez
výpovědní doby, za nájemné ve výši 1 210 Kč / měsíc + DPH, s podmínkou
zaplacení jistoty ve výši trojnásobku nájemného, tj. 4 392 Kč, 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. 1b) - změna
nájemce po rozvodu manželů.
c) 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 budově bez č.p./č.ev. (garáž PPS 4, Podlesí IV), která stojí na pozemku p.
č. st. 7502/1 v k. ú. a obci Zlín, na dobu neurčitou od 1. 6. 2019, s výpovědní
dobou 3 měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání smlouvy
výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s
podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku nájemného, tj. 1 815 Kč,
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. 1a)
- změna nájemce po smrti původního nájemce.
d) uzavření dohody o skončení 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 ukončení nájmu
garážového stání č.
v budově č.ev. 4581 (garáž G 5, Slunečná), která stojí
na pozemku p.č. st. 6053/1 v k. ú. Zlín, obci Zlín s účinností ke dni 30. 4. 2019.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitosti smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
29/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
30/9R/2019

Rada města Zlína
zamítá
úhradu částky ve výši 18 393,- Kč jako náhradu škody za poškození
hrobového zařízení na veřejném pohřebišti Lesní hřbitov Zlín

Usnesení
31/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč organizaci NADĚJE,
pobočka Zlín, se sídlem K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 00 Praha, na provoz
Kontaktního místa ČALS,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako dárcem) a organizací NADĚJE,
pobočka Zlín, K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 00 Praha, IČO 00570931 (jako
obdarovaným),
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
32/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. podobu 32. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání III dle přílohy č. 1,
2. revizi 24. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II dle přílohy č. 2.

Usnesení
33/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Rekonstrukce
komunikace na ulici Díly VI, Zlín“, a to dodavatele JASY Vsetín s.r.o., IČO:
25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, s nabídkovou cenou 4 987
841,08 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
34/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Most Z53 přes
Prštenský potok, Zlín - Mladcová“, a to dodavatele KKS, spol. s r.o., se sídlem
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802, s nabídkovou cenou 5.330,097,96
Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
35/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Informační
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systémy“ rozdělenou na dílčí části 1 a 2, 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 smluv v zadávacím řízení „Informační systémy“
dílčí část 1 – Modernizace IS DESA a to dodavatele: ICZ a.s., se sídlem: Na
hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25145444, s nabídkovou
cenou 2 594 800 Kč bez DPH, a uzavření smluv s tímto dodavatelem,
- výběr dodavatele k uzavření smluv v zadávacím řízení „Informační systémy“
dílčí část 2 – Modernizace IS GINIS a to dodavatele: GORDIC spol. s r.o., se
sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, s nabídkovou
cenou 379 240 Kč bez DPH, a uzavření smluv s tímto dodavatelem.
Usnesení
36/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb - Komunikační strategie pro statutární
město Zlín, mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem, a společností COMTECH
CAN s.r.o., IČO:44005130, se sídlem Praha 10, Vršovice, Smolenská 137/22,
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících
se zpracováním Komunikační strategie pro statutární město Zlín a to za cenu
ve výši 185 000 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
37/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jakožto objednatelem, a společností
EKOTOXA s.r.o., IČO: 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno Černá Pole, jakožto zhotovitelem, na základě které zhotovitel provede midterm evaluaci integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro
období 2014-2020, za cenu ve výši 96 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013807" v
rámci akce "Byty sociální rehabilitace – ul. Bří Sousedíků, Zlín" 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, IČO: 28085400 v zastoupení
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, 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. 980/64 k.ú.
Zlín, za cenu 261 450,- Kč,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a jejím podpisem.
Usnesení
39/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 ze dne 6. 3. 2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností SMO a.s., IČO:
42339839, se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, jako
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Oprava hlavních technických
rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 2 024 493 Kč bez
DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 298 830
Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
40/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 224/1/19TE včetně
technických parametrů odběrného místa mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, PSČ 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako odběratelem a
společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651, PSČ 760 05 Zlín, IČO:
25321226, jako dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky tepelné energie
(pro topení a výrobu TUV) v multifunkčním objektu ve vlastnictví statutárního
města Zlína na ul. Kvítková 681, 760 01 Zlín na dobu neurčitou, s účinností
od 1. 7. 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
41/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu v rámci akce "Vršava
- zastávka MHD směr ze Zlína", mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako investorem a Zlínským
krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320, jako
vlastníkem silnice č. II/490, umístěného na pozemcích p. č. 923/1, ostatní
plocha, silnice, (pozemek ve vlastnictví statutárního města Zlína), p. č. 923/2,
silniční svah a p. č. 923/3, silniční svah (pozemky ve vlastnictví Zlínského
kraje), vše v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, v zastoupení Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvkovou organizací Zlínského kraje, se sídlem K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO: 70934860, jejímž předmětem je udělení
souhlasu ke zvláštnímu užívání a dočasné omezení silničního tělesa a
pozemků silnic z důvodu provádění stavebních prací
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
42/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Oprava chodníku
mezi ul. Chelčického a tř. 3. května a chodníku k domu č.p. 819 v ul. tř.
Svobody" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a Lubomírem Maděrou, Zálešná IV/1175, 760
01 Zlín, IČ: 18152163, jako zhotovitelem s celkovou cenou za dílo ve výši
298 604,98 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a uzavřením a
podpisem smlouvy

Usnesení
43/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi společností G-PROJECT, spol. s r.o., se sídlem
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, IČO 26064928, jakožto
zhotovitelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem, jejímž předmětem je
zpracování "Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu: SMART Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně" za cenu 120 000,00 Kč
bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy a
dojednáním jejích ostatních náležitostí.

Usnesení
44/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00283924, jako objednatelem a společností CROSS
Zlín, a.s., se sídlem ul. Hasičská 397, 763 02 Zlín, IČ: 60715286, jako
zhotovitelem na dodání a montáž dočasného světelného zařízení, za cenu 493
800 Kč bez DPH, a
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
45/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na VZMR I. kategorie - stavební práce “Likvidace
betonového hlediště včetně navazující zpevněné plochy pod Památníkem
Tomáše Bati a úprava veřejného prostoru” mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem DIPS Zlín, spol. s r.o. se sídlem Zlín, Nábřeží
599, PSČ 760 01, IČO: 49976311 za cenu 412 073,10 Kč bez DPH a za dalších
podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
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Usnesení
46/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na VZMR I. kategorie “Rekonstrukce vstupních
záhonů v Centrálním parku Jižní Svahy” mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem Bc. Filipem Zemanem, místo podnikání
Sokolská 622, 760 01 Zlín, IČO: 04001401, neplátce DPH za cenu 258 272,00
Kč a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
47/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180099 na realizaci stavebních
prací „Úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací, ul.
Dřevnická, Zlín”, uzavřené dne 28.10.2018 mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem, a
společností KKS, spol. s r.o. se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO:
42340802 jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna plnění o dodatečné
stavební práce ve výši 1.574.973,11 Kč bez DPH a méněpráce ve výši
324.610,92 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a obchodní
společností HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Havířov - Dolní Datyně,
Zemědělská 145/6, PSČ 736 01, IČO: 47666331, jako zhotovitelem na
dodávku a montáž nových cvičebních prvků na Stezku zdraví na Tlusté hoře
ve Zlíně (parcela č. 967/1 k. ú. Zlín) za cenu 238.011,90 Kč bez DPH s
termínem dodání nejpozději do 31. 7. 2019 a za dalších podmínek uvedených
ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
49/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je finanční dar na tisk knihy o
Památníku Tomáše Bati, a to mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako obdarovaným a:
- ALSPO ZLÍN s.r.o., se sídlem Kudlov 71, 760 01 Zlín, IČO: 26954532, jako
dárcem - finanční dar ve výši 15.000 Kč;
- AGENTURA VELRYBA s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO:
26910071, jako dárcem - finanční dar ve výši 10.000 Kč;
- Vaše laboratoře s.r.o., se sídlem U Lomu 638, 760 01 Zlín, IČO: 60754524,
jako dárcem - finanční dar ve výši 10.000 Kč;
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- IVF Czech Republic s.r.o., se sídlem Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00
Brno, IČO: 25594575, jako dárcem - finanční dar ve výši 10.000 Kč;
- AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská 450, 416
74 Teplice, IČO: 14864576, jako dárcem - finanční dar ve výši 10.000 Kč;
jako dárcem - finanční dar ve výši 5.000 Kč;
- Vakuum servis s.r.o., se sídlem Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO: 26793075, jako dárcem - finanční dar ve výši 5.000 Kč;
jako dárcem - finanční dar ve výši 10.000 Kč;
- KLENOTY MONAR, s.r.o., se sídlem Školní 208, 760 01 Zlín, IČO:
44004141, jako dárcem - finanční dar ve výši 5.000 Kč;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
50/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, jako vlastníka budovy, pro Církevní
základní školu a mateřskou školu ve Zlíně, IČO 49157841, Česká 4787, Zlín,
jako vypůjčitele, k provedení stavebních úprav v budově č. p. 4787 na ulici
Česká ve Zlíně, spočívající ve vybudování jazykové učebny ve spojení s
počítačovou učebnou ve vypůjčeném objektu ve Zlíně, ve 2. patře, v učebně
č. 309, dle podmínek Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města
Zlína, na náklady Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně s tím, že
v případě ukončení smluvního vztahu nebude Církevní základní škola a
mateřská škola ve Zlíně požadovat úhradu nákladů stavebních úprav od
statutárního města Zlína.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
51/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.05.2019 změnu názvu 1 pracovního místa „průvodce“ přímo
podřízeného vedoucí Odboru kultury a památkové péče na „pracovník
infopointu Památníku Tomáš Bati“.

Usnesení
52/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800190071 ze dne 15. 4. 2019 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a CANTICUM CAMERALE z.s. (IČO: 46276980),
jehož předmětem je změna termínu a místa konání akce Giovanni Valentini:
Missa Ferdinandi z „květen 2019, kostel sv. Vavřince Vizovice, kostel Panny
Marie Pomocnice křesťanů, Zlín“ na „11. 5. 2019 Klášterní kaple Napajedla,
12. 5. 2019 kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín“;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
53/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Zahajovací ohňostroj“ na
prostranství travnaté plochy mezi ulicemi Štefánikova, Gahurova a tř. T. Bati
dne 24. 5. 2019 od 22:00 do 22:30 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová
174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
travnaté plochy mezi ulicemi Štefánikova, Gahurova a tř. T. Bati,
2. udělení výjimky k ukončení ohňostroje po 22. hodině, a to ve 22:30 hodin.

Usnesení
54/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Červený koberec" na prostranství
náměstí T. G. Masaryka u budovy Kongresového centra Zlín a Univerzitního
centra ve dnech 24. 5. 2019 až 31. 5. 2019 od 17:00 do 18:00 hodin pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,

Usnesení
55/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - WANADOO" na prostranství
Stadionu mládeže ve Zlíně dne 25. 5. 2019 od 10:00 hodin do 19:00 hodin
pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
Stadionu mládeže ve Zlíně na ulici Hradská,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
56/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlin Film Festival - Zahradní slavnost města Zlína" na
prostranství zahrady Baťovy vily dne 25. 5. 2019 od 19:00 do 01:00 hodiny
dne 26. 5. 2019 pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO:
26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na zahradě
Baťovy vily na ulici Gahurova,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 26. 5. 2019 v 01:00
hodinu,
3. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce,
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Usnesení
57/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Industry party" na prostranství
parkoviště pod Velkým kinem na náměstí Práce ve Zlíně dne 29. 5. 2019 od
22:00 do 02:00 hodin dne 30. 5. 2019 pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová
174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na zahradě
Baťovy vily na ul. Gahurova 292, Zlín,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 30. 5. 2019 v 02:00
hodiny,
3. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce,
zamítá
udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině na veřejném prostranství, a to
dne 30. 5. 2019 v 03:00 hodiny

Usnesení
58/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Divadelní zóna PFNonwovens" na
celém prostranství parku Komenského ve dnech 24. 5. 2019 až 1. 6. 2019 od
10:00 do 24:00 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín,
IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po dobu uvedených dnů,

Usnesení
59/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Zámecká zóna" na prostranství sadu
Svobody ve dnech 24. 5. 2019 až 1. 6. 2019 od 09:00 do 24:00 hodin
pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po dobu uvedených dnů,

Usnesení
60/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Doprovodný program festivalu" na
prostranství náměstí Míru ve Zlín ve dnech 24. 5. až 1. 6. 2019 od 10:00 do
22.00 hodin pořadatele: FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO:
26273365:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,

Usnesení
61/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival -Koncertní zóna ENAPO +
Festivalový párty stan + Letní kino" na prostranství náměstí T. G. Masaryka
ve dnech 24. 5. 2019 až 1. 6. 2019 od 16:00 hodin do 02:00 hodin následujícího

- 18 -

dne pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na travnaté
ploše pod památníkem Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to vždy ve 02:00 hodiny
následujícího dne pro akce probíhající ve Festivalovém party stanu,
3. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.
Usnesení
62/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Film party" na prostranství náměstí
T. G. Masaryka mezi budovami Kongresového centra Zlín a Univerzitním
centrem U 13 dne 31. 5. 2019 od 20:00 do 02:00 dne 1. 6. 2019 pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 2627336:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na travnaté
ploše pod památníkem Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 02:00 hodiny 1. 6.
2019,
3. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,

Usnesení
63/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Opening party" na prostranství
náměstí T. G. Masaryka mezi budovami Kongresového centra Zlín a
Univerzitním centrem U 13 dne 24. 5. 2019 od 20:00 do 02:00 dne 25. 5. 2019
pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na travnaté
ploše pod památníkem Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 02:00 hodiny dne
25. 5. 2019,
3. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
64/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Festivalová ulička a Tančení v
ulicích" na prostranství pěší zóny mezi náměstím Míru a tržištěm Pod Kaštany
ve dnech 24. 5. až 1. 6. 2019 od 10:00 do 22:00 hodin pořadatele: FILMFEST,
s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
pěší zóny vedoucí k náměstí Míru,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.
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Usnesení
65/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "59. Zlín Film Festival - Kinematovlak, Vlak plný úsměvů"
na prostranství nádraží ČD Zlín - střed dne 30. 5. 201 od 09:00 do 15:30 hodin
a "Parní vlak ROBE" dne 25. 5. 2019 od 9:00 do 18:00 hodin pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
vlakového nádraží ČD Zlín střed.

Usnesení
66/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Galerijní a muzejní noc 2019" v podloubí Klubu 204, v parku
Komenského a v sadu Svobody dne 17. 5. 2019 od 19:00 do 24:00 hodin
pořadatele Zlínský kreativní klastr, z.s., Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, IČO:
01365258:
udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 24:00 hodin.

Usnesení
67/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "3. narozeniny Bistro Kudlov" na tzv. kudlovské "dálnici" v
místní části Kudlov dne 11. 5. 2019 od 13:00 do 22:00 hodin pořadatele
Roman Jarcovják, Díly IV 950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
pozemkové parcely v majetku Evy Jarcovjákové v místní části Kudlov,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
68/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "(H)RADOVÁNKY" na venkovním prostranství hradu
Malenovice dne 11. 5. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin pořadatele Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO: 00089982:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
69/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Volební kampaň s kandidáty do Evropského parlamentu" na
prostranství parku Komenského a u budovy Zlínského klubu 204 dne 23. 5.
2019 od 10:00 do 17:00 hodin pořadatele Krajská kancelář KÚ-ČSL Zlín,
Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO: 00442704:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství u
budovy Zlínského klubu 204 v parku Komenského.
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Usnesení
70/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Galerijní a muzejní noc - Bluesový večer" na prostranství
zahrádky Restaurace Pod Lipou na ulici Mladcovská dne 17. 5. 2019 od 20:00
do 24:00 hodin pořadatele
:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
zahrádky Restaurace Pod Lipou na ulici Mladcovská,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 24:00 hodin.

Usnesení
71/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Předvolební akce do EP" na ulici vedoucí od tržiště k náměstí
Míru dne 30. 4. 2019 od 08:30 do 10:00 hodin pořadatele OV KSČM Zlín, l.
A. Randýskové 1800, 760 01 Zlín, IČO: 00496936:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
ulice vedoucí od tržiště k náměstí Míru.

Usnesení
72/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Přebor škol v orientačním běhu, krajské kolo – Zlínský kraj“
na prostranství před budovou a v budově sokolovny ulice Tyršova 230 v
Malenovicích dne 15. 5. 2019 od 09:00 do 13:00 hodin pořadatele Zlínský
krajský svaz ČSOS, Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO: 05101271:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
centra v sokolovně ul. Tyršova 230 v Malenovicích.

Usnesení
73/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zahájení přípravy projektu "Zpracování strategických dokumentů klíčových
pro rozvoj statutárního města Zlína",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, zajištěním přípravy projektu.

Usnesení
74/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností CROSS
Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, 763 02 Zlín - Louky, IČO 60715286,
jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technických komponentů
pro akci "Modernizace úsekového měření rychlosti ve Zlíně", s celkovou
cenou dodávky ve výši 327 007 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
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Usnesení
75/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření dohody o předčasném ukončení Smlouvy o finančním leasingu
vozidla Škoda Rapid, RZ 5Z43235, č. smlouvy 2500 14 0075, ze dne 9. 12.
2014, uzavřené mezi společností ŠkoFin, s.r.o., IČ 45805369, jako
poskytovatelem leasingu, a statutárním městem Zlínem, IČ 283924, jako
příjemcem leasingu, na základě níž bude v důsledku totální škody na předmětu
leasingu při autohavárii předán vrak vozidla poskytovateli leasingu za účelem
realizace jeho prodeje za cenu dosaženou v aukci a následně budou vyrovnány
závazky z leasingu,
- udělení plné moci poskytovateli leasingu k prodeji vraku vozidla a realizaci
souvisejících administrativních úkonů, s tím, že poskytovatel leasingu může k
těmto činnostem zplnomocnit i další osobu,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené dohody a plné moci a jejich podpisem.

Usnesení
76/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Volejbalový sportovní klub Zlín, z.s. (IČ: 00567931), 28000 Kč, na akci: Jarní
mezinárodní volejbalový turnaj starších žákyň Zlín x Chozrów, ve dnech 5.7.5.2019.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Střední průmyslová škola Zlín, p. o. (IČ: 00559482), 45000 Kč, na akci:
Výměnný program s partnerskou školou Vrij Technisch Institut v belgickém
Izegemu – na zajištění autobusové dopravy do Izegemu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
78/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (IČ:
00566411), 49000 Kč, na Projekt Common Paths to Independence – v roce
2019 - zaměřený na spolupráci a výměnné pobyty žáků OATB Zlín s žáky
polské střední školy z partnerského města Chorzów (IV Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie)
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
79/9R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zpětvzetí žaloby o vyklizení bytu č.
Zlíně, podané dne 24.4.2018 proti

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.

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