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
19. schůze

23. 9. 2019

Usnesení
1/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na směnu části o výměře do 18 m2 pozemku p. č. 12/1 zahrada v obci
Zlín, k. ú. Štípa ve vlastnictví fyzické osoby za část o výměře do 18 m2
pozemku p. č. 10/1 ostatní plocha v obci Zlín, k. ú. Štípa ve vlastnictví
statutárního města Zlína

Usnesení
2/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
oprávněným a B.A. Zlín, s. r. o., se sídlem Vavrečkova 5333,
Zlín,
IČO 26301687, jakožto povinným, jejímž předmětem je: a) zřízení věcného
břemene - služebnosti trvalého umístění stavby dělícího ostrůvku na pozemku
p. č. 1152/13 v obci Zlín, k. ú. Zlín, b) strpění vstupu oprávněného ze
služebnosti a jím pověřených osob na pozemek p. č. 1152/13 v obci Zlín, k. ú.
Zlín za účelem provádění oprav a údržby stavby dělícího ostrůvku, vše v
rozsahu geometrického plánu č. 8979-66/2019, a to na dobu určitou do 31.
12. 2025, úplatně za jednorázovou úplatu stanovenou dle Změny č. 2 Pravidel
pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím,
veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům ve výši 240 Kč/m2
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/19R/2019

Rada města Zlína
Schvaluje
záměr vypůjčit nebytové prostory, které se nacházejí v budově (garáži) č. e.
453, umístěné na pozemku p. č. st. 5078/6 v k. ú. Zlín a obci Zlín, přičemž tato
výpůjčka bude realizována v případě, že dojde k převodu uvedené nemovitosti
do vlastnictví statutárního města Zlína,
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
, jakožto prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
výkup stavby, a to budovy s č. e. 453 (garáže), umístěné na pozemku p. č. st.
5078/6 v k. ú. Zlín a obci Zlín, za kupní cenu ve výši 168 000 Kč,
souhlasí
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
4/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytové prostory, které se nacházejí v budově (garáži) č. e.
2355, umístěné na pozemku p. č. st. 5847 v k. ú. Zlín a obci Zlín, přičemž tato
výpůjčka bude realizována v případě, že dojde k převodu uvedené nemovitosti
do vlastnictví statutárního města Zlína,

Usnesení
5/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi Českou republikou - Státní
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov,
IČO 01312774, jakožto převodcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 0028392, jakožto nabyvatelem, jejímž
předmětem je bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p. č. 639/173
ostatní plocha o výměře 67 m2 a p. č. 639/174 ostatní plocha o výměře 317
m2, oddělených z pozemku p. č. 639/57 orná půda, nově vzniklého pozemku
p. č. 639/175 ostatní plocha o výměře 3 440 m2, odděleného z pozemků p. č.
639/6 orná půda, p. č. 639/57 orná půda a p. č. 659/1 ostatní plocha, vše v obci
Zlín, k. ú. Lužkovice, dle geometrického plánu č. 830-20235/2018 v
souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku po realizaci stavby
„Cyklostezka Zlín Příluky – Lůžkovice - Klečůvka“,
souhlasí s pověřením
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
6/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi společností INGO-PET
Morava, spol. s r. o., se sídlem Cecilka 38, Příluky, 760 01 Zlín, IČO
49967533, jakožto vlastníkem pozemku a statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto stavebníkem, jejímž
předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu názvem
„Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ“ na části do 100 m2
pozemku p. č. 1140/2 ostatní plocha, manipulační plocha, obec Zlín, k. ú.
Příluky u Zlína, nacházejícího se v dočasném záboru stavby a na části do 60
m2 pozemku p. č. 1140/2 ostatní plocha, manipulační plocha, obec Zlín, k. ú.
Příluky u Zlína, v trvalém záboru stavby.
pověřuje
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi společností INGO-PET Morava, spol. s r.o., se sídlem Cecilka 38,
Příluky, 760 01 Zlín, IČO 49967533, jakožto budoucím prodávajícím
(prodávajícím) a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), jejímž
předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 24 měsíců od
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uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu
části o výměře do 85 m2 pozemku p. č. 1140/2, ostatní plocha, manipulační
plocha, v obci Zlín, k. ú. Příluky u Zlína, dotčené stavbou „Silniční napojení
průmyslové zóny Zlín-východ“, která bude na částech těchto pozemků
zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2,
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
7/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o společném postupu přípravy a realizaci stavby: „Silnice
III/4972: Zlín, ul. Švermova", mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO
70934860 a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jejímž předmětem je úprava silnice III/4972 v
průjezdním úseku statutárního města Zlína, místní části Malenovice v uzlovém
úseku č. 1 „Prohled“ ve znění dle přílohy č. 1
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením smlouvy a podpisem

Usnesení
8/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320, jako
vlastníkem pozemku, zastoupeným na základě zmocnění uvedeného ve
zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO
70934860 a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je zřídit právo
stavebníka provést stavbu s názvem „Úprava křižovatky ulic Zelinova x
Okružní, Zlín“, ve znění dle přílohy č. 2,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
9/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto nájemcem a společností
POLSON HOME, s.r.o., Březnice č.p. 366, 760 01, IČO 06302939, jakožto
pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 306/39 k.ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 30 m2 z důvodu umístění části
místní komunikace a části účelové komunikace na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 135 Kč/m2/rok bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
10/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567,
jakožto oprávněným a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 1990/28, p. č. 2240/2, p. č.
2241/4 a p. č. 4096 v k.ú. Zlín, obec Zlín v souvislosti se stavbou „Zlín,
křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká – Klabalská“, které
spočívá:
a)v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení,
b) v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení
a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 500 Kč + DPH
v platném znění
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako převodcem a
Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. st. 7683
o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č. st. 7893 o výměře
420 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. st. 2647 o výměře 871
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 3015, vše v k.
ú. Zlín, obci Zlín z vlastnictví statutárního města Zlína do vlastnictví
Zlínského kraje za následujících podmínek: - zákaz zcizení převáděných
nemovitostí na dobu 20 let od nabytí nemovitostí Zlínským krajem, předkupní právo k převáděným nemovitostem za cenu odkupu 1,- Kč pro
statutární město Zlín při jakémkoliv záměru zcizení převáděných nemovitostí,
- povinnost užívat převáděné nemovitosti jen pro školské účely na dobu 20 let
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlíně ke schválení

Usnesení
12/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) uzavření smluv o nájmu bytů č. 106, 125, 215, 228, 406, 514, 517, 523,
524, 628, 822, 829 v domě č. p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci, které jsou
zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle příloh č. 1 až 12 k tomuto usnesení,
2) uzavření smluv o nájmu bytů č. 126, 226, 321, 417, 524, 817, 1022, 1024,
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1126, 1127, 1128, 1215 v domě č. p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci, která jsou
zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle příloh č. 13 až 24 k tomuto usnesení,
3) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 303 v domě č. p. 344 na ul. Nad Ovčírnou
IV ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 25 k tomuto usnesení,
4) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 3854 na ul. Kamenná ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 26 k tomuto usnesení,
5) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 v domě č. p. 3121 na ul. Obeciny ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 27 k tomuto usnesení,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
13/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
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, jako pronajímatelem a panem
trvale
bytem
, jako nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu určitou 3 měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 2019,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
, trvale bytem
,
jako nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp.
na ul. Broučkova ve Zlíně-Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2019,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
, jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2019,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4699
na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2019,
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e) uzavření dodatku č. 3/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2544800003 ze dne
31. 7. 2000 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manželi
trvale bytem
,
jako nájemci, jehož předmětem je snížení počtu osob na straně
nájemce k bytu č.
v domě čp. 4201 na ul. Vodní ve Zlíně o paní Janu
Balgovou,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
14/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140790 ze dne
11. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
trvale
bytem
jako nájemkyní, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 2,5 m2,
b) uzavření dodatku č. 5/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000150105 ze dne
26. 1. 2015, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
jako nájemkyní, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 2,0 m2,
c) uzavření dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140754 ze dne
22. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
trvale
bytem
, jako nájemkyní, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóje o celkové výměře 4,5 m2,
d) uzavření dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140755 ze dne
11. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a panem
,
trvale bytem
jako nájemcem, jehož předmětem
je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 1,8 m2,
e) uzavření dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140756 ze dne
27. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
, jako nájemkyní, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 2,0 m2,
f) uzavření dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000170686 ze dne
29. 5. 2017, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
, jako
nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o
výměře 1,8 m2,
g) uzavření dodatku č. 8/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000170539 ze dne
3. 5. 2017, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
trvale bytem
jako nájemkyní, jehož předmětem
je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 1,8 m2,
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h) uzavření dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140758 ze dne
20. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
, jako nájemci, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 2,9 m2,
zamítá
i) uzavření dodatku č. 18/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000141767 ze
dne 26. 6. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
jako
nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o
výměře 2,0 m2,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
15/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4201-4210
na ul. Vodní ve Zlíně paní
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 podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v domě 4209
na ul. Vodní ve Zlíně
b) přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4201-4210
na ul. Vodní ve Zlíně paní
trvale bytem
, 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 podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v
domě 4210 na ul. Vodní ve Zlíně
c) přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 4201-4210
na ul. Vodní ve Zlíně paní
,
, 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 podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v
domě Vodní 4209 ve Zlíně
d) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt panu
,
e) udělení výjimky z Pravidel a přijetí aktualizace žádosti o městský byt paní
,
f) udělení výjimky z Pravidel a přijetí aktualizace žádosti o městský byt panu
g) mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+kk pro seniory a zdravotně
postižené osoby panu
zamítá
a) mimořádné přidělení bytu paní

.

b) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt paní
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c) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt panu
zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt panu
b) žádost o udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů
o městský byt paní
,
.
Usnesení
16/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
snížení dlužného nájemného ve výši 50 % za období listopad a prosinec 2018
a leden 2019 u bytu č. 2 v domě č. p. 726 na ulici Podvesná IX ve Zlíně.

Usnesení
17/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
vyčlenění bytu č. 210 v bytovém domě č. p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně
(Drofa) pro potřeby restaurování tohoto bytu do původní podoby dle
podmínky závazného stanoviska OKaPP pod spis. zn. MMZL 174775/2015
ze dne 14. 3. 2016.

Usnesení
18/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení 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 skončení nájmu garážového stání č.
v budově č. p. 4697 (garáž G 18, Středová - Okružní), která je součástí
pozemku st. p. č. 6643, v k. ú. Zlín, obec Zlín ke dni 30. 9. 2019.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
19/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
20/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
21/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu k provedení opravy svěřeného majetku příspěvkové
organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy
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Usnesení
22/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Projektový záměr a předložení žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2020 na realizaci projektu "Chodník podél silnice III/4912 v ul.
Velíkovská, Zlín - Štípa".
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2020 na dofinancování nákladů spojených s realizací výše uvedeného projektu
ve výši 14 191 000,00 Kč,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy projektu,
přípravou žádosti o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního
titulu, podpisem žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s přípravou,
realizací a udržitelností projektu a jejím předložením poskytovateli dotace.

Usnesení
23/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
změnu Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické
služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, a to formou vydání úplného znění tohoto
sazebníku, dle přílohy č.1.

Usnesení
24/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) stanovení nájemného (pachtovného) vlastníkem pro rok 2020 ve výši
486.620,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s článkem V. odst. 3. a 4. „Smlouvy
o provozu kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města
Zlína“, č. 3400110169, uzavřené dne 30. 12. 2011 mezi statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924, jako vlastníkem, a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, jako provozovatelem,
2) stanovení nájemného (pachtovného) vlastníkem pro rok 2020 ve výši
133.404,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s článkem IV. odst. 3. a 4. „Smlouvy
o pachtu a provozování vodovodu“, č. 3400160055, uzavřené dne 21. 12. 2016
mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, jako vlastníkem, a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, jako
provozovatelem,
3) stanovení nájemného (pachtovného) vlastníky pro rok 2020 ve výši
1.097.000,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s čl. 3.4.1 Přílohy 5 Platební
mechanismus „Smlouvy o provozu kanalizace ve statutárním městě Zlín –
místní část Salaš“, č. 3400100152, uzavřené dne 27. 12. 2010 mezi statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924, a společností Vodovody a kanalizace Zlín
a.s., IČO: 49454561, jako vlastníky jednotlivých částí kanalizace, a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, jako
provozovatelem, přičemž 64% podíl statutárního města Zlína na nájemném,
stanovený uvedenou smlouvou, bude činit 702.080,- Kč/rok bez DPH, vše při
zachování solidární ceny pro vodné a stočné.
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Usnesení
25/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na služby "Propagace
statutárního města Zlína",
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, jednáním o podmínkách
smlouvy a dojednáním jejích náležitostí

Usnesení
26/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení "Návrh revitalizace Velkého kina
ve Zlíně", zadávanou v řízení se soutěžním dialogem dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení
27/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby „Zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava, v letech 2020 - 2023“,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimíra Pavlovová, Odbor životního prostředí a zemědělství
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Josef Gajdošík, Odbor životního prostředí a zemědělství
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
28/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Oprava
elektroinstalace v podzemních garážích PPS 2, PPS 3 a PPS 4, Zlín", a to
dodavatele Korelis, s.r.o., se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín, IČO:
01443631 s nabídkovou cenou bez DPH: 1 738 668 Kč, a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným
dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník,
který se umístil jako další v pořadí.
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Usnesení
29/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s
ukončením Smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 761 40, Zlín, IČ: 00283924 a euroAWK s.r.o., se sídlem Babákova 2390/2,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 24196819, přičemž základní parametry této
dohody jsou uvedeny v příloze č. 1 a přehled zařízení pro reklamu v příloze č.
2 a příloze č. 3
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí této
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
30/19R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 120/7R/2019 ve znění: Rada města Zlína schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na "Rozšíření veřejného osvětlení Zlín - Louky, ul. K Luhám"
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, PSČ 76001, IČO:
00283924, jako objednatelem a PETAS Petřík s.r.o., Havlíčkovo nábřeží
5357/D, PSČ 76001 Zlín, IČO: 60747889, jako zhotovitelem, za cenu 115 797
Kč bez DPH, s termínem plnění do 31.5.2019 a pověřuje Michala Čížka, člena
Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných náležitostí smlouvy a jejím
podpisem.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na "Rozšíření veřejného osvětlení Zlín - Louky, ul. K
Luhám" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ
760 01, Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a PETAS Petřík, s.r.o.,
Havlíčkovo nábřeží 5357, PSČ 760 01 Zlín, IČO: 60747889, jako
zhotovitelem, za cenu 115 797 Kč bez DPH, s termínem plnění do 30.11.2019
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
31/19R/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, IČO 60715286, jako
zhotovitelem na dodání a montáž trvalého světelného zařízení, za cenu 214
400 Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
32/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto objednatelem a SVUNDZI CZ
s.r.o., se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 02186772,
jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací
"Oprava stávající komunikace (cyklostezky na p.č. 2012), Louky nad
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Dřevnicí" s celkovou cenou za dílo ve výši 311 043,02 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
33/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190036, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto objednatelem a JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353,
755 01 Vsetín, IČO: 25860852, jakožto zhotovitelem, na realizaci stavebních
prací "Rekonstrukce komunikace na ul. Díly VI., Zlín", jehož předmětem je
rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši 1.093.402 Kč
bez DPH a zúžení předmětu smlouvy o méněpráce ve výši 245.094 Kč bez
DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
34/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín
- Štípa, autobusová zastávka ZOO Lešná" 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 vybudování nástupiště
autobusové zastávky a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto
stavební práce dohodnutou cenu ve výši 356 967,51 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
35/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „"Cyklostezka Zlín,
ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - Přeložka
plynovodu na ul. Mladcovská". mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a firmou RM GAS, s.r.o.,
Záhumení 325, 763 11 Hvozdná, IČO: 25318403, jako zhotovitelem s cenou
za dílo ve výši 489 906,23 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a uzavřením a
podpisem smlouvy

Usnesení
36/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180096, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO:
45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto
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zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 3 792 170 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 867 560 Kč bez
DPH a dále změna konečného termínu dokončení díla do 31. 8. 2020,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
37/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování předprojektové přípravy, terénního
průzkumu a architektonického návrhu stavby „Revitalizace okolí hradu
Malenovice“ mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem
Ing. Miroslavou Polachovou, místo podnikání Hamry 1026/10, Maloměřice,
614 00 Brno, IČO: 68597304, neplátce DPH za cenu 299 000,00 Kč a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
38/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na provedení těžby harvestorovou technologií, prodej
těženého dříví a výkon pěstebních činností ve smrkových porostech 103E10,
104C10, 103C08 a 102F11 v areálu městských lesů Tlustá hora, mezi
statutárním městem Zlín se sídlem nám. Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924
a Kloboucká lesní s.r.o., se sídlem Vlárská 321, Bylnice, 763 61 BrumovBylnice, IČO: 25532642, za ceny těžby, výkupu dříví a cenu pěstebních
činností dle cenové nabídky ze dne 5. 9. 2019.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
39/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090002807",
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 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení
odběrného místa žadatele, umístěného v lokalitě k.ú. Louky nad Dřevnicí a
k.ú. Prštné, k distribuční soustavě provozovatele, za úplatu ve výši 425 283
Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
40/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí číslo smlouvy dle evidence provozovatele distribuční soustavy
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9001618721, mezi statutárním městem Zlín jako žadatelem a provozovatelem
distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 adresa
odběrného místa: k.ú. Zlín, parc.č. 2126/1, EAN: 859182400220016558, podíl
žadatele na nákladech činí 3 200,00 Kč a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem a uzavřením
smlouvy
Usnesení
41/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí licence - 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, jejíž předmět je blíže
vymezen v příloze č. 1 a to za cenu v maximální výši 305 000 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
42/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na prodloužení záruky IT zařízení Městské policie Zlín mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto objednatelem, a společností DC4 CZ, a.s., se sídlem
Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČO: 29242681, jakožto
poskytovatelem, jejímž předmětem je prodloužení záruky pro IT zařízení
Městské policie Zlín dle technické specifikace na období 2 let, za sjednanou
cenu 165 140 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným dodavatelem.

Usnesení
43/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Zlín, Kvítková 4338, příspěvkovou organizací, se sídlem Kvítková
4338, 760 01 Zlín, IČO 00839329, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka Plochy zpevněné Základní školy Kvítková 4338 na pozemku p. č.
3191/1 v k. ú. Zlín, obci Zlín, dle přílohy č. 2 a dále vybavení učeben přístavby
budovy Základní školy Kvítková 4338 dle přílohy č. 1, na dobu určitou - po
dobu udržitelnosti projektu "Základní škola Zlín, Kvítková 4338", s
výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
44/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Opravy sociálního zázemí v
přízemí objektu SMZ, ul. Gahurova 1563, Zlín (Podané ruce - ONYX)" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a STaDO s.r.o., se sídlem Okružní 4550, 760 05
Zlín, IČO: 46345191, jako zhotovitelem, za celkovou cenu díla 199.205 Kč
bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
45/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění nápojového a jídelního automatu mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jako vlastníkem budovy a Dušanem Vidličkou, Pasecká 533, 760 01 Zlín, IČO
67019820, jako vlastníkem automatů, jejímž předmětem je umístění
nápojového a jídelního automatu na ploše o výměře do 2 m2 v průchodu
budovy č.ev. 3586 na pozemku p.č. st. 4604 v k.ú. Zlín, obci Zlín (Stadion
mládeže), na dobu určitou 1 roku, s výpovědní dobou 1 měsíc z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za cenu za umístění automatů ve výši 300 Kč vč.
DPH/měsíc/automat na výdej teplých nápojů a ve výši 400 Kč vč.
DPH/měsíc/automat na výdej chlazeného baleného zboží
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/19R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. j. 150/12R/2019 ze dne 10. 6. 2019 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy na zajištění akce
Cyklomaraton - Vydržíš co primátor! mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, ičo: 00283924 jakožto objednatelem a Ing.
Martinou Lerlovou, sídlem Doubravy 18, 763 45, IČO: 45678251 jako
dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění akce Cyklomaraton - Vydržíš co
primátor! za částku 49 260 Kč vč. DPH." a "Rada města Zlína pověřuje Ing.
et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětné
smlouvy a jejím podpisem."

Usnesení
47/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2019 k 30. 9.
2019 dle přílohy č. 1.

Usnesení
48/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. předání vozidla VW Transporter, VIN WV2ZZZ7HZ9H104056 reg. značka
3Z7 6010, které je ve vlastnictví statutárního města Zlína, IČO 00283924, k
hospodaření příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, IČO
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75833514, a to s účinností ode dne podpisu předávacího protokolu k tomuto
majetku,
2. předání vozidla Peugeot Boxer, VIN VF3231CH216021501 reg. značka
ZLL 31-00, které je ve vlastnictví statutárního města Zlína, IČO 00283924, a
dosud jej má svěřeno k hospodaření výše uvedená příspěvková organizace,
zpět do správy statutárního města Zlína, a to s účinností ode dne podpisu
předávacího protokolu k tomuto majetku.
Usnesení
49/19R/2019

Rada města Zlína
jmenuje
v souladu s čl. 4b odst. 2 Směrnice o strategickém řízení statutárního města
Zlína č. 7/2013 za účelem zpracování Koncepce školství statutárního města
Zlína na roky 2021 - 2027 tyto členy řešitelského týmu:
vedoucí řešitelského týmu:
Mgr. Milan Smola - vedoucí Odboru školství
členové řešitelského týmu:
Ing. et Ing. Jiří Korec - primátor
Bc. Kateřina Francová - neuvolněná členka Rady města Zlína
Mgr. Pavel Simkovič - neuvolněný člen Rady města Zlína
Mgr. Hynek Steska - zastupitel statutárního města Zlína, předseda Komise
výchovy a vzdělávání
Mgr. Ilona Garguláková - ředitelka ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábř. 3114
(4. ZŠ)
Mgr. Jaroslava Kvasničková - ředitelka MŠ Zlín, Návesní 64, Zlín - Mladcová
Bc. Ivana Vladíková - ředitelka Domu dětí a mládeže Astra Zlín, Tyršovo
nábřeží 801
Bc. Romana Sagnerová - vedoucí Rehabilitačního stacionáře, Žlebová 1590
Ing. Marie Cepková - vedoucí oddělení koordinace projektů
RNDr. Otakar Prudil - ředitel Regionální rozvojové agentury Východní
Moravy

Usnesení
50/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../.... o pravidlech pohybu psů na
veřejných prostranstvích, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
51/19R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného za oblast dopravy k udělování výjimek
z Pravidel pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na pozemních
komunikacích ve vlastnictví statutárního města Zlína, schválených Radou
města Zlína dne 15. 4. 2019 č. usnesení 38/8R/2019.

Usnesení
52/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města Zlína - přílohy č. 1 s názvem
"Organizační schéma" spočívající ve:
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1. zřízení 1 pracovního místa "vodohospodář" přímo podřízeného vedoucímu
odboru, Odbor městské zeleně, a to s účinností od 01.01.2020;
2. zrušení 1 pracovního místa "referent" v oddělení přípravy, Odbor realizace
investičních akcí, a to s účinností od 01.12.2019;
3. prodloužení doby určité, na kterou bylo zřízeno 1 pracovní místo
"projektový manažer" v oddělení koordinace projektů přímo podřízeném
tajemnici Magistrátu města Zlína, a to na dobu neurčitou.
Usnesení
53/19R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Zlína:
- kandidát č. 4, volební strana č. 10 - Soukromníci Svobodní Nezávislí ROZHÝBEJME.ZLÍN, pan Ivo Valenta, Zlín,
ke dni 12.09.2019,
schvaluje
předání osvědčení o tom, že na základě Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva města Zlína, konaných dne 5. a 6. 10. 2018, se stal členem
Zastupitelstva města Zlína:
- kandidát č. 2, volební strana č. 10 - Soukromníci Svobodní Nezávislí ROZHÝBEJME.ZLÍN, pan Ing. Jiří Procházka, MBA, Zlín,
ke dni 13.09.2019.

Usnesení
54/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné,
kapesné, pojištění, ubytování) na zahraniční pracovní cestu do měst Aarhus a
Kodaň (Dánsko)
pro ing. Blanku Hoškovou, investiční referentku odboru dopravy
ve dnech 8.-12.10.2019 na odbornou exkurzi o cyklodopravě, pro zástupce
výherních měst v soutěži o město nejpřátelštější k cyklistům roku 2019,
kterou pořádá firma AutoMat jako koordinátor výzvy Do práce na kole.

Usnesení
55/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování,
stravné, kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do
Paříže (Francie) v rámci přípravy projektů v oblasti školství pro:
- Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora,
- Tomáše Langa, vedoucího Odboru kanceláře primátora,
- Petera Hunáka, organizace cesty a spolupráce na přípravě projektů,
a to ve dnech 14. - 15. 10. 2019.

Usnesení
56/19R/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. (IČO: 00559482), 10000 Kč, na akci:
Výměnný program s partnerskou školou Vrij Technisch Institut v belgickém
Izegemu – finanční zajištění ubytování učitelů VTI ve Zlíně v rámci
výměnného pobytu v září 2019
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
57/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Atletický klub Zlín, z.s. (IČO: 00350834), 18000.00 Kč, na akci: Tradiční
atletický mítink pro mládež a dospělé – Memoriál P. Kozubka O. Kalužové a
H.Richter v Chorzówě - 2019
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Atletický klub Zlín, z.s. (IČO: 00350834), 15000.00 Kč, na akci: Atletický
mítink Zlín 2019
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
59/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8 000 Kč z Fondu pro mezinárodní
styky statutárního města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
na akci:
Propagace města Zlína a navazování potenciálních vztahů s partnerskými
městy v rámci evropské distribuční sítě Use-it na Use-it Meeting v polském
Olštýně.

Usnesení
60/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800190116 ze dne 22. 5. 2019 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Základní uměleckou školou, Zlín - Jižní Svahy
(IČO: 00226327), jehož předmětem je doplnění názvu akce/projektu z
„Nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Zlín, Křiby a Římskokatolické
farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně v roce 2019“ na „Nájemné
prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Zlín, Křiby a v Římskokatolické farnosti
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně a ZŠ Zlín, Okružní 4685 v roce
2019“;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
61/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „VÝSTAVA - Týden důstojné práce” ve dnech 5. 10. 2019
až 12. 10. 2019 celodenně na prostranství Univerzitního parku pořadatele
:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství Univerzitního parku.

Usnesení
62/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Foot in the hood by Footshop s.r.o.” ve dnech 8. 10. 2019
až 13. 10. 2019 vždy od 9:00 do 22:00 hodin na prostranství platformy 14|15
Baťova institutu ve Zlíně pořadatele Footshop s.r.o., Pobřežní 667/78, 18600
Praha - Karlín, IČO: 24288128:
1. 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,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
63/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „ZLÍNSKÉ SLAVNOSTI VÍNA” dne 12. 10. 2019 od 10:00
do 20:00 hodin v okolí i na hradě Malenovice pořadatele
,
:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
64/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Sbírka Bílá pastelka” dne 16. 10. 2019 od 7:00 do 18:00
hodin na zastřešeném prostranství za Klubem 204 v parku Komenského
pořadatele Tyfloservis, o.p.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO: 26200481:
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 p. č. 23 u
Zlínského klubu v parku Komenského.

Usnesení
65/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Příběhy stromů republiky Zlínského kraje 1918 - 2018” ve
dnech 4. 11. 2019 až 18. 11. 2019 celodenně na zastřešeném prostoru za
Klubem 204 v sadu Komenského pořadatele ZO ČSOP Ekocentrum
Čtyřlístek, Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO: 44117477
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 p. č. 23 u
Zlínského klubu v parku Komenského.

Usnesení
66/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla ve Zlíně" dne 14.
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11. 2019 od 17:00 do 20:00 hodin na prostranství Gahurova prospektu a na
parkovišti OD Zlín pořadatele: Nadace Most k domovu Zlín, Mariánské
náměstí 48, 763 14 Zlín-Štípa, IČO: 04135211:
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 Gahurova
prospektu a parkoviště OD Zlín,
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.
Usnesení
67/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Koncert Svobody 2019" dne 17. 11. 2019 od 15:00 do 21:00
hodin na náměstí Míru ve Zlíně pořadatele Vítek Petr, Lesní 6781, 760 01
Zlín, IČO: 64461947:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu konání akce.

Usnesení
68/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 590/9 k.
ú. Mladcová, obec Zlín o celkové výměře 15 m2 za účelem scelení s
pozemkem p. č. 590/224 k. ú. Mladcová, obec Zlín, za kupní cenu ve výši dle
CMZ platné 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
69/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením 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. 109/3 k. ú. Salaš u Zlína, obec Zlín o
výměře 112 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku u
rodinného domu za cenu ve výši dle CMZ platné 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
70/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem
je prodej pozemku p. č. st. 5687/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 pro
majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví
kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné 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
71/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením 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. 5642/2 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku
zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné
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
72/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
,
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 213/1 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře do 30 m2 pro majetkoprávní vypořádání
pozemku zastavěného drobnou stavbou, za kupní cenu ve výši dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
73/19R/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. 1458/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 170 m2 za účelem vybudování příjezdové komunikace, sjezdu a
přístupu k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1458/27 k. ú. Zlín,
obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
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odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
74/19R/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. 3468 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
6 m2 za účelem napojení nového sjezdu z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. st. 602 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
75/19R/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 pozemku p. č. st. 5459 o výměře 32 m2 a části
pozemku p. č. 3247/33 o výměře 276 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem
oplocení, užívání a údržby zaužívané plochy k rodinnému domu č. p. 5892 na
ul. Podvesná XII ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
76/19R/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. 980/21 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 150 m2 za účelem užívání pozemku jako zahrady k
bytové jednotce č. v bytovém domě č. p. 979 na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
77/19R/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. 600/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 10 m2 za účelem umístění kontejneru na stavební suť a dočasné
uložení stavebního materiálu při rekonstrukci domu č. p. 2444 na ul.
Slovenská ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
78/19R/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 firmou
EVON INVEST s. r. o., Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČO 27738302, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 440 k. ú.
Štípa, obec Zlín o výměře 20 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace
k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1482/179 k. ú. Štípa, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/19R/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
vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 1089/206, p. č.
1089/207 a p. č. 1089/208 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 12 m2 za
účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č.
1089/221, p. č. 1089/222 a p. č. 1089/223 k. ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví
žadatele, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
80/19R/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. 768/22 k. ú. Zlín, obec Zlín
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o výměře 1 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č.
768/22 k. ú. Zlín ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
81/19R/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 částí pozemku p. č. 275 k. ú. Štípa, obec Zlín o
celkové výměře do 8 m2 pro sjezd z komunikace a přístup k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 276/1 a p. č. 278/2 k. ú. Štípa, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
82/19R/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 částí pozemku p. č. 980/105 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 144 m2 pro zahrádku a údržbu zeleně u bytové jednotky č. v
domě č. p. 873 na ul. Vysoká ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
83/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
odvolání proti usnesení RMZ č.j. 8/14R/2019 ze dne 8. 7. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
půjčitelem a
, jako
vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 980/38 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 110 m2
za účelem zahrádky, údržby zeleně a odpočinkovou zónu pro byt. jednotku č.
bytového domu č. p. 867, Kotěrova, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP“
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
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, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/38 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 110 m2 za účelem zahrádky, údržby zeleně a odpočinkovou zónu
pro bytovou jednotku č. v domě č. p. 867 na ul. Kotěrova ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
84/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IČO 47114983, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna
doby účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
a 1. podzemním podlaží budovy č. p. 3757 (č. jednotky 3757/7) na třídě
Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11.1.1991 za účelem poskytování poštovních
služeb, z doby určité na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
85/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a spolkem Moje dílna, z.s., M. Knesla 4014, 760 01 Zlín, IČO
04434862, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových
prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4057 na pozemku p. č. st. 5102
k. ú. Zlín, obec Zlín (ul. Zálešná I), prostor č. 91 o výměře 58,45 m2 za účelem
využití jako učebna, školicí místnost a výtvarná dílna pro veřejnost, za
nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
86/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
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. 979/20 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 8 m2 za účelem parkovaní osobního automobilu, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy dle podmínek OKaPP
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Usnesení
87/19R/2019

Rada města Zlína
Zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 676/87 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 4477 m2
pro zahrádkářské účely stávajícím nájemcům zahrádek

Usnesení
88/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 300/9 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře do
180 m2 pro rozšíření pozemku žadatele

Usnesení
89/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
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. 3256/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 5 m2 za účelem umístění oplocení části zaužívané zahrady u
rodinného domu č. p. 6716 na ul. Zálešná IX ve Zlíně na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, s podmínkou zachování přístupu a umístění oplocení ve vzdálenosti
1,5 m od rodinného domu č. p. 3173 na ul. Zálešná IX, dle podmínek OSaDř,
OKaPP

Usnesení
90/19R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 24.08.201, č.j. 15/17R/2015 ve znění „Rada
města Zlína souhlasí s prodejem id. podílů na pozemku p.č. st. 7507 v k.ú. Zlín
o výměře 1488 m2 v souladu s podíly na společných částech domů pro
vlastníky jednotek v domech č.p. 4933, 4934, 4935, 4936, 4937 a 4938,
umístěných na pozemcích p.č. st. 7507 a p.č. st. 7510/2 k.ú. Zlín za cenu ve
výši dle CMZ č. 11, tj. 1 050 Kč/m2 bez DPH“
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě s č.p. 4933, 4934, 4935, 4936, 4937 a 4938,
umístěném na pozemcích p.č. st. 7507 a p.č. st. 7510/2 k.ú. Zlín, obec Zlín,
jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů na pozemku p.č. st.
7507 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1 488 m2 v souladu s podíly na společných
částech domu za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje bez DPH, s
účinností od podpisu jednotlivých kupních smluv
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
91/19R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Českou republikou, kde příslušným
hospodařit s majetkem státu je Úřad pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO
69797111, jakožto dárcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto obdarovaným, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1433, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře 2582 m2 do vlastnictví
statutárního města Zlína za účelem majetkoprávního vypořádání
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
92/19R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. e. 1600, garáž, nacházející se na
pozemku p. č. st. 5640/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
93/19R/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
Společenstvím vlastníků jednotek domu Tyršova čp. 915 ve Zlíně –
Malenovicích, Tyršova 915, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 26883562, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 860/3 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře 140 m2 za účelem zateplení
obvodového pláště bytového domu č. p. 915 na ul. Tyršova ve Zlíně –
Malenovicích, vč. opravy okapového chodníku a uložení zemnícího pásku
bleskosvodu, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a
OMZ
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Tyršova čp. 915 ve Zlíně –
Malenovicích, Tyršova 915, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 26883562, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 860/3 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře do 160 m2 pro umístění lešení a
zařízení staveniště při zateplení obvodového pláště bytového domu č. p. 915
na ul. Tyršova ve Zlíně – Malenovicích, na dobu určitou, po dobu trvání
stavebních prací, s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
94/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bratří Jaroňků 4079, 760 01 Zlín,
IČO 00048861, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 3742/1 a p. č. 3742/4 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 120 m2
pro umístění lešení a zařízení staveniště při zateplení obvodového pláště
bytového domu č. p. 4441 na ul. Severní Vršava ve Zlíně, na dobu určitou, s
účinností od 1. 3. 2020, po dobu trvání stavebních prací, s výpovědní dobou 1
týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
95/19R/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 Státní
energetickou inspekcí, organizační složka státu, Gorazdova 24, Nové Město,
120 00 Praha 2, IČO 61387584, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 3565/29 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 45 m2
pro umístění lešení a zařízení staveniště při realizaci zateplení venkovní fasády
budovy č. p. 853 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně, na dobu určitou, s účinností
od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
96/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce „Jaroslavice, p.
Šilhák, kabel. přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 49/2, p. č. 1294 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
97/19R/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
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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 NN, kabelová skříň NN v rámci akce „Jaroslavice, p.
Koutník, kabelové vedení NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1295 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
98/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– nadzemní vedení NN, podpěrný pod a uzemnění v rámci akce „Zlín, p.
Kočař, venkovní přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 980/47 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
99/19R/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 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 STL plynovodu v souvislosti s
dobudováním jednotné kanalizace v Lužkovicích“, 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. 32/1 k. ú. Lužkovice, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
100/19R/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 AVONET, s.r.o., se sídlem Krátká 219,
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763 26 Luhačovice, IČO 25322478, jakožto oprávněným, jejímž předmětem
je uložení a provozování distribuční soustavy – telekomunikační vedení v
rámci akce „Přípojka – OK Avonet, Zlín, BD Pasecká“, 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. 2144/33, p. č. 2274/1 k.
ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
101/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce „Zlín, pí Holomková,
kabelové vedení NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1458/19, p. č. 1537/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
102/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, venkovní vedení NN, kabelové skříně, pilíř a
uzemnění v rámci akce „Velíková, Průhon, kab. NN“, na dobu neurčitou,
úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech
dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 193/1, p. č. 201, p. č. 296,
p. č. 325/1, p. č. 331/2, p. č. 800/1 k. ú. Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
103/19R/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 Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063,
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jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy - komunikační vedení – NN kabel, elektropilíř, na dobu neurčitou,
úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1940 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
104/19R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ve znění „Rada města Zlína schvaluje uzavření
dohody o skončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Konfederací politických vězňů ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, 120 00, IČO
00417581, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor o výměře 14,1 m2 v 1. NP budovy č.p. 4886, která je
součástí pozemku p.č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín (ul. Burešov), dohodou
ke dni 31. 08. 2019.“

Usnesení
105/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- záměr pronajmout část pozemku p.č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
o výměře 400 m2 pro realizaci stavby "Bytový dům Zborovská"
schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 400 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku
p.č. st. 524 o výměře do 200 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví
fyzické osoby, po realizaci stavby "Bytový dům Zborovská"
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 200 m2 pro vybudování vjezdů, parkoviště a zpevněných ploch v
souvislosti s realizací stavby "Bytový dům Zborovská"

Usnesení
106/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře do 80 m2 za účelem vybudování zpevněných ploch, chodníku
a přístavby k rodinnému domu č. p. 3093 na ulici Podvesná VII ve Zlíně ve
vlastnictví žadatele

Usnesení
107/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 30
m2 za účelem vybudování přístupového chodníku k plynoměru u rodinného
domu č. p. 598 na ulici Klabalská I ve Zlíně

Usnesení
108/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 547 k. ú. Velíková, obec Zlín o výměře do

- 31 -

6 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 549/3 k.
ú. Velíková, obec Zlín
Usnesení
109/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 400/107 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře
do 6 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p.
601 na ul. Boženy Němcové ve Zlíně

Usnesení
110/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 370/117 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře
do 17 m2 za účelem vybudování sjezdu na pozemek p. č. 400/60 k. ú. Prštné,
obec Zlín

Usnesení
111/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 768/494 a p. č. 768/29 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 10 m2 za účelem dočasného uložení stavebního materiálu po
dobu rekonstrukce chodníku k domu č. p. 6939 na ulici Příkrá ve Zlíně

Usnesení
112/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1183/8 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
20 m2 za účelem vybudování vjezdu k novostavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 1183/22 a p. č. 10/1 k. ú. Prštné, obec Zlín, ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
113/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 575/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 10
m2 za účelem vybudování vjezdu na pozemek p. č. 554/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
(ul. Prlovská), ve vlastnictví žadatele

Usnesení
114/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3844/1 o výměře 310 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
115/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. 3933/1 o výměře 834 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
k zahrádkářskému účelu

Usnesení
116/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1163/3 o výměře 203 m2 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu
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Usnesení
117/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000140529 ze dne 29.
4. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924,jakožto pronajímatelem a
,
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je
zvýšení výměry předmětu nájmu o část pozemku p. č. 87/2 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín o 65 m2, nově na výměru 592 m2 k zahrádkářskému účelu za
nájemné ve výši 0,788 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce

Usnesení
118/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 1600060421 ze dne 6. 2.
2006 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výměry
předmětu nájmu o část pozemku p. č. 87/2 k. ú. Příluky u Zlína o 65 m2, nově
na výměru 577 m2, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,32
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce

Usnesení
119/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 400/99 o výměře do 30 m2 k. ú. Prštné,
obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
120/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 589/2 o výměře do 100 m2 k. ú.
Mladcová, obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
121/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5517/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
122/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5046/10 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
123/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 416/21 k. ú. Prštné,
obec Zlín o výměře do 310 m2

Usnesení
124/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout části pozemků p. č. 400/55 o výměře do 160 m2 a
p. č. 1440 o výměře do 85 m2 k. ú. Prštné, obec Zlín
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Usnesení
125/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 335/3 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 153 m2

Usnesení
126/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 4191 o výměře 90 m2 a část pozemku p. č. 4185
o výměře do 450 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
127/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 514/4 k.ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře 2
m2

Usnesení
128/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 65/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 100 m2

Usnesení
129/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 1608 k.ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře do 543 m2

Usnesení
130/19R/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,
IČ 00283924, jakožto povinným a Petrem Špendlíkem, se sídlem Lhota 134,
763 02 Zlín, IČO 67500820, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy - podzemního vedení veřejné
komunikační sítě – optickým kabelem v rámci akce „Komunikační síť i2net,
Zlín, Zálešná, 2. etapa“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012
přes obtížené pozemky v rozsahu dle přílohy tohoto materiálu a dle podmínek
OSaDŘ, OMZ, OKaPP a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
131/19R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu a následně smlouvy o nájmu
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím pronajímatelem (pronajímatelem) a
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., se sídlem Mostní 4058, 760 01 Zlín,
IČO 25300083, jakožto budoucím nájemcem (nájemcem), jejímž předmětem
je nájem nově postavené budovy na stávajících pozemcích p. č. 980/64, p. č.
980/76 a p. č. 980/67, vše k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem poskytování sociální
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služby - sociální rehabilitace (pobytová forma), na dobu 25 let, s výpovědní
dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 680
880 Kč/rok bez DPH stanovené znaleckým posudkem o ceně obvyklé
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
132/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
žádost projekční kanceláře “ATELIER 2007“ o udělení výjimky z OZV č.
8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006, pro umístění pylonu výšky cca 20m s
označením provozovny, na akci “Restaurace McDonalďs“, o rozměrech 2,65
x 3,0 m (7,95 m2), na parcele č. 250/55, k. ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví
Czech Retail Project Beta k.s.

Usnesení
133/19R/2019

Rada města Zlína
zamítá
žádost společnosti DENCOP LIGHTNIG spol. r.o. o udělení výjimky z OZV
č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006, pro umístění informačního totemu
společnosti o rozměrech 1,34 x 2.8 m (3,75 m2), na parcele č. 970/154, k. ú.
Malenovice u Zlína ve vlastnictví Statutárního města Zlín.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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