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
18. schůze

9. 9. 2019

Usnesení
1/18R/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 ROBINCO
Zlín spol. s r.o., Zarámí 4463, 760 01 Zlín, IČO 46900551, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části 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 u navrhovaného bytového domu na pozemku p.č.
944/6 k.ú. Zlín, obec Zlín, ve vlastnictví vypůjčitele, 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
2/18R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej části
pozemku p.č. 673/48 k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 3 m2 dle geometrického
zaměření po kolaudaci přístavby k domu č.p. 6511 na ul. Prostřední ve Zlíně,
na dobu určitou 3 let, 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
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 673/48
k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 3 m2 pro vybudování přístavby k domu č.p.
6511 na ul. Prostřední ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři
měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
3/18R/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. 7537 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 5 m2 pro přístavbu rodinného domu č.p. 5712 na ul. Zálešná II ve
Zlíně, za cenu ve výši dle platné CMZ v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
4/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
firmou H&B stavreal, s. r. o., Újezd 390, 763 25, IČO: 27751309 jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části pozemku p.č.
4018/2 k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 84 m2 pro sjezd z komunikace parkovací
stání k objektu č.p. 7165 na ul. Broučkova ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
AISE, s. r. o., Broučkova 7165, 760 01 Zlín, IČO 63472651, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 4018/2 k.ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 48 m2 pro sjezd z komunikace a část parkovacích
stání k objektu č.p. 7165 na ul. Broučkova, Zlín, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OD a za podmínky, že se bude jednat o
veřejná parkovací stání
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a společností AISE, s. r. o., Broučkova 7165, 760 01 Zlín, IČO
63472651, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p.č. 4018/2 k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 36 m2 pro přístup z veřejné
komunikace na komunikaci obslužnou v soukromém vlastnictví na ulici
Broučkova, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ a OD
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
5/18R/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 Budovatelská 4802 – 4803 ve Zlíně,
Budovatelská 4803, 760 05 Zlín, IČO 06358659, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemků p.č. 2801/69 a p.č. 2801/63 k.ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 150 m2 za účelem umístění lešení, mobilní skládky,
stavební buňky a mobilního WC při revitalizaci bytového domu č.p. 4802 –
4803 na ul. Budovatelská ve Zlíně, na dobu určitou, s účinností od 1. 3. 2020,
po dobu trvání stavebních prací, s výpovědní dobou 1 týden, s možností
odstoupení od z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a
OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 k smlouvě o výpůjčce č. 1600091771 ze dne 30. 10.
2009 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako novým vypůjčitelem, jehož
předmětem je změna v osobě vypůjčitele části pozemku p.č. 977/11, k.ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 20 m2 z
na nového vypůjčitele
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ,
OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
7/18R/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 pro dům Podlesí č.p. 5426, Zlín, Podlesí V 5426, 760
05 Zlín, IČO 26940434, jakožto vypůjčitelem, 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, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 2735/18 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 110 m2
za účelem umístění lešení a zařízení staveniště pro opravu jižní, východní a
západní části fasády bytového domu č.p. 5426 na ul. Podlesí V ve Zlíně
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 02/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000110461 ze dne 25. 7.
2011 ve znění dodatku č. 1/14 ze dne 30. 9. 2014 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 zemřelou
u nájmu části pozemku p.č. 1916/32,
k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
9/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a
a
, jakožto stavebníkem,
jejímž předmětem je realizace dopravního napojení na části pozemku p.č.
610/1 k.ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do 10 m2 ve vlastnictví statutárního
města Zlína, jakožto sjezdu z komunikace ke dvěma parkovacím stáním
umístěným na pozemku p.č. 684 k.ú. Mladcová, obec Zlín ve vlastnictví
stavebníka, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací, s výpovědní
dobou 1 týden, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/18R/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 „Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49, 2. úsek –
přeložka STL plynovodu u sportovního centra, č. stavby: 8800091717“, 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.
718/3, p.č. 720/9, p.č. 720/11, p.č. 917, p.č. 923/1, p.č. 1557/3, p.č. 1557/4 k.ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
11/18R/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 „Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49, 2. úsek –
přeložka STL plynovodu u sportovního centra, č. stavby: 8800091718“, 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.
926/8, p.č. 926/9, p.č. 1558/3 k.ú. Kostelec u Zlína a p.č. 3852/1 k.ú. Zlín,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
12/18R/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 „Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49, 2. úsek –
přeložka STL plynovodu u sportovního centra, č. stavby: 8800091719“, 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.
3461/5, p.č. 3803/1, p.č. 4078/4 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
13/18R/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 „Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49, 2. úsek –
přeložka STL plynovodu u sportovního centra, č. stavby: 8800091720“, 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.
4078/4, p.č. 4079, p.č. 4080 k.ú. Zlín, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
Usnesení
14/18R/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 „Silnice II/490: Zlín, propojení R49-I/49, 2. úsek –
přeložka STL plynovodu u sportovního centra, č. stavby: 8800091721“, 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.
3829/2, p.č. 3829/6, k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
15/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a
jakožto oprávněným, jejímž předmětem je
uložení a provozování vodovodní přípojky k mycí lince a objektu pro
autoslužby, 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. 2226/5 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
16/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a 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, kabelové skříně, uzemnění v rámci
akce „Velíková, pí Machová, 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. 78/5, p.č. 114, p.č. 647
k.ú. Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
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Usnesení
17/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000161581 ze dne 30. 1. 2017 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, jehož předmětem je změna trasy vedení a doplnění účelu
o kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín, Downtown Invest, kabel. smyčka
VN+TS“, 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. 1900/3 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
18/18R/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,
jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy - komunikační vedení – optický kabel v rámci akce „MIMO2x TM
M8 E3 Z ZLYKS OK“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 704, p.č. 1226/3 k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
19/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/26 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 70
m2 za účelem vybudování příjezdu k rodinnému domu č.p. 981 na ul. Mostní
ve Zlíně

Usnesení
20/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2915/7 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 6
m2 za účelem vybudování vjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemku
p.č. st. 1836 na ul. Na Výsluní ve Zlíně

Usnesení
21/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 761/78 a p.č. 761/75 k.ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 4 m2 za účelem vybudování sjezdu k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 826/1, p.č. 822/2 a p.č. 761/70
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k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
Usnesení
22/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 53/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 4 m2
za účelem vybudování přístupu k polyfunkčnímu domu č.p. 551 na ul.
Sokolská ve Zlíně

Usnesení
23/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 3247/15 a p.č. 6985 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 180 m2 za účelem zařízení staveniště pro přístavbu a rekonstrukci
rodinného domu č.p. 3047 na ul. Podvesná XVI ve Zlíně

Usnesení
24/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170281 ze dne
18. 9. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem,
, jako dosavadním vypůjčitelem a
jako novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna
osoby na straně vypůjčitele pozemku p.č. 481/24 k.ú. Louky na Dřevnicí, obec
Zlín o celkové výměře 112 m2 z

Usnesení
25/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/47 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 110
m2 za účelem užívání předzahrádky, vč. výsadby dřevin u domu č.p. 978 na
ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
26/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 707/168 a p.č. 700/22 k.ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 15 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro vlastníka
domu č.p. 6735 na ul. Štefánikova ve Zlíně

Usnesení
27/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. st. 1130 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 40 m2 za účelem rekonstrukce a dostavby rodinného domu č.p. 817
na ul. Pod Stráněmi ve Zlíně

Usnesení
28/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 01/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000171152 ze dne 30.
8. 2017 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 pozemku p.č. 3233/10 (díl 4) z výměry 230 m2 na
výměru 260 m2 v k.ú. Zlín, obec Zlín, k zahrádkářskému účelu, za nájemné
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ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
Usnesení
29/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemek p.č. 1023/2 k.ú. Štípa, obec Zlín o výměře 4 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 1023/1 k.ú. Štípa,
obec Zlín o výměře do 10 m2 ve vlastnictví třetích osob za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného veřejným chodníkem

Usnesení
30/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p.č. 1019/5, p.č. 1216/6 a p.č. 1022/4 vše k.ú.
Štípa, obec Zlín o celkové výměře do 175 m2

Usnesení
31/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2735/18, p.č. st. 8418 a p.č. st. 8402 k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře do 310 m2 za účelem zařízení staveniště a umístění
lešení při opravě severní strany fasády, hydroizolace a okapového chodníku
bytového domu č.p. 5426 na ulici Podlesí V ve Zlíně

Usnesení
32/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 k nájemní smlouvě č. 4000181584 ze dne 22.
11. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
jako nájemcem, jehož
předmětem je rozšíření výměry části pozemku p.č. 972/37 k.ú. Zlín o 5 m2 z
důvodu vybudování schodiště a okapového chodníku u přístavby domu č.p.
6023 na ulici Bratří Sousedíků ve Zlíně

Usnesení
33/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 615/10 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 65 m2 za účelem vybudování a umístění částí parkovacích stání u
objektu č. p. 3642 na ul. Kvítková ve Zlíně

Usnesení
34/18R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 22/16R/2019 ze dne 12.8.2019 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2735/10, p.č.
2735/43 a p.č. 2801/48 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 73 m2 za účelem
vybudování parkovacích míst a umístění terasy v rámci rekonstrukce objektu
č.p. 5193 na ul. Podlesí II ve Zlíně ve vlastnictví žadatele"
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2735/10, p.č. 2735/43 a p.č. 2801/46 k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře do 73 m2 za účelem vybudování parkovacích míst a
umístění terasy v rámci rekonstrukce objektu č.p. 5193 na ul. Podlesí II ve
Zlíně ve vlastnictví žadatele
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Usnesení
35/18R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. j. 54/16R/2019 ze dne 12. 8. 2019 ve znění
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu po 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. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9.
2019",
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, jakožto pronajímatelem a paní
, trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
č.
v domě č. p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 10. 2019,
b) 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 č. p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 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 č. p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 2019,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale
bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č. p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1
+ kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 2019,
e) 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
trvale bytem
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
započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 2019,
f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
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jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě č. p. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 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.
v
domě č. p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 10. 9. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
36/18R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
pohledávky v celkové výši 9 130 Kč bez příslušenství
2.
pohledávky v celkové výši 32 020 Kč bez příslušenství
3.
pohledávky v celkové výši 5 811 Kč bez příslušenství
4.
pohledávky v celkové výši 7 655 Kč bez příslušenství
5.
pohledávky v celkové výši 22 935 Kč bez příslušenství
6.
pohledávky v celkové výši 4 273 Kč bez příslušenství

– vyřazované
– vyřazované
– vyřazované
– vyřazované
– vyřazované
– vyřazované

Usnesení
37/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, z důvodu neplacení nájemného a následné podání žaloby o
vyklizení bytu dle tabulky č. 2/2019

Usnesení
38/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáž dle
přílohy č. 1.

Usnesení
39/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu garážového stání č. 22 v budově č.p.
4697, která je součástí pozemku p. č. st. 6643 k. ú. Zlín (G 18, Středová Okružní) ze dne 1. 6. 2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
KUTNAK AUTOMOTIVE, s. r. o. se sídlem Průmyslová 518, 763 17 Lukov,
IČO 26953650, jako nájemcem, jehož předmětem je změna názvu (obchodní
firmy) nájemce z Hubert Kutňák, s. r.o. na KUTNAK AUTOMOTIVE, s. r. o.
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
40/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
41/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
42/18R/2019

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

Usnesení
43/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 dle příloh č. 1a a 1b,
bere na vědomí
podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2019 – 30. 6.
2019 dle přílohy č. 2,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
44/18R/2019

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Sdružené
dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové
organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína“ v souladu s § 127
odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

Usnesení
45/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín –
II. etapa“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
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jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
46/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Studie Vedení kapacitní silnice – Pravobřežní komunikace
v úseku Prštné – Podbaba“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a 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:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
47/18R/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 „Sečení travnatých ploch v letech 2020 - 2023“, rozdělenou
na části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
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 a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější
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jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
3. Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
2. Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
3. Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
48/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u
Zlína"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Jana Smutná, Odbor právní
Andrea Hrdličková. Odbor majetkové správy
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy

Usnesení
49/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Nový IS pro podporu provozních činností pro PO a KMČ"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
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Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
50/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Dodávka osobního vozidla typu mikrobus pro Odbor kanceláře primátora
MMZ”, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Dodávka osobního
vozidla typu mikrobus pro Odbor kanceláře primátora MMZ“, a to dodavatele
Auto Viki a.s., IČO: 26493276, se sídlem Panelová 289/6, 190 15 Praha 9 –
Satalice, nabídková cena bez DPH: 816.000 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.

Usnesení
51/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Dodávka 2 ks osobních vozidel pro Odbor dopravy MMZ”, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Dodávka 2 ks
osobních vozidel pro Odbor dopravy MMZ“, a to dodavatele SAMOHÝL
MOTOR a.s., IČO: 25511165, se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín Prštné, nabídková cena bez DPH: 407.016,54 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.

Usnesení
52/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Dodávka 3 ks osobních vozidel typu kombi pro Odbor sociálních věcí a odd.
prostorového plánování MMZ”, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Dodávka 3 ks
osobních vozidel typu kombi pro Odbor sociálních věcí a odd. prostorového
plánování MMZ“, a to dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., IČO: 25511165,
se sídlem třída Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín - Prštné, nabídková cena bez
DPH: 839.253,60 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
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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
53/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Dodávka osobního vozidla s pohonem 4x4 pro Odbor životního prostředí a
zemědělství MMZ”, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Dodávka osobního
vozidla s pohonem 4x4 pro Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ“,
a to dodavatele UNICARS CZ s.r.o., IČO: 25333020, se sídlem Tečovská
1052, 763 02 Zlín – Malenovice, nabídková cena bez DPH: 577.686 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.

Usnesení
54/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Zlín Příluky – úprava
povrchu komunikace na ulici Želechovická" 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
cenou za dílo ve výši 274 845,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a uzavřením a
podpisem smlouvy

Usnesení
55/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na provedení studie "Parkování pod I. segmentem Jižní
Svahy" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541 jako zhotovitelem za cenu 158
000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na provedení studie "Parkování trojúhelník Podlesí" mezi
statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:00283924, jako
objednatelem a
jako zhotovitelem s cenou ve výši 109 000,-Kč bez DPH
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Usnesení
57/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností DAKO Brno,
spol. s r. o., Křenovská 333, 66458 Prace, IČO 63492792, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je oprava poškozených dílců u zapuštěných chodníků a
sklocementových laviček na Gahurově prospektu ve Zlíně, za cenu ve výši
311 830,- Kč bez DPH
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlín, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením.

Usnesení
58/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednavatelem a Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy, se sídlem třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín,
IČO 45659176 jako dodavatelem, s termínem plnění do 31. 8. 2020, jejímž
předmětem jsou služby "Zajištění koordinace a zpracování analytických
podkladů pro Aktualizaci Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína
na období let 2021 - 2027", za celkovou cenu ve výši 49 500 Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
59/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vypořádání závazků uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:
00283924 jako objednatelem a společností Zlín Net a.s., se sídlem Nad
Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je navýšení úhrady nákladů za uložení optických vláken na
trakčních stožárech o 39 444 Kč bez DPH ročně

Usnesení
60/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
provedení výkopu pro stavbu „Vybudování vodovodní přípojky pro komunitní
zahradu a psí hřiště na ploše Centrálního parku Jižní Svahy a sousední ploše
po bývalém Shopping City Jižní Svahy Zlín“ na pozemku p.č. 2801/46 v k.ú.
Zlín

Usnesení
61/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce VZMR I. kategorie „Vybudování
vodovodní přípojky pro komunitní zahradu a psí hřiště na ploše Centrálního
parku Jižní Svahy a sousední ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy
Zlín“, mezi statutárním městem Zlín, Nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a zhotovitelem RIS-MONT s.r.o. se sídlem
Slanica 379, Louky, 764 13 Zlín, IČO: 26238616 za cenu 204 314,13 Kč bez
DPH a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
62/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Dodávka a výsadba 108 ks alejových stromů
v plochách veřejné zeleně včetně 1-leté rozvojové péče“, mezi statutárním
městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem AGROS Moravia spol. s.r.o.
se sídlem Václavská 118, 760 01 Zlín – Kudlov, IČO: 25313533, za cenu 427
961,00 Kč bez DPH s termínem plnění dodávky a výsadby dřevin nejpozději
do 30. 11. 2019 a ukončením 1-leté rozvojové péče do 30. 11. 2020 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
63/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku „Nákup dřevin pro podzimní výsadby
Odboru městské zeleně MMZ na veřejných plochách statutárního města Zlín
2019“ mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a Agarden rostliny s.r.o.
se sídlem Boseň 124, 295 01 Mladá Boleslav, IČO: 28961404 jako
prodávajícím za cenu 459 130,00 Kč bez DPH s termínem dodání do 15. 11.
2019 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
64/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „ Zajištění udržitelnosti dotace Zlín –
regenerace zeleně ve městě Zlíně 2019“, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem – Radovan Kučera, místo podnikání U Letiště
1271, 769 01 Holešov, IČO: 65831811 za cenu 425 850,-- 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

Usnesení
65/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce keřových výsadeb v záhonu a
trávníku Centrálního parku Jižní Svahy ve Zlíně”, mezi statutárním městem
Zlín jako objednatelem a zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem
Slunečná 4548, 760 05 Zlín, IČO: 27718590 za cenu 325 503,44 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
66/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku cibulovin pro podzimní výsadby 2019,
mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a Bruno Nebelung GmbH se
sídlem Freckenhorster Str. 32, 483 48 Everswinkel, Německo, DIČ:
DE272070948 jako prodávajícím za kupní cenu 144 917,10 Kč bez DPH s
termínem plnění do 30. 9. 2019 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
67/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení vodovodní přípojky mezi statutárním městem
Zlín jako objednatelem a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 61859575 jako
zhotovitelem v souvislosti s akcí „Vybudování vodovodní přípojky pro
komunitní zahradu a psí hřiště na ploše Centrálního parku Jižní Svahy a
sousední ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy Zlín“ za cenu dle
skutečných nákladů, které dle předběžného rozpočtu zhotovitele nepřevýší
částku 12 400,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem a uzavřením
smlouvy

Usnesení
68/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce VZMR I. kategorie „Vybudování
oplocení na ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy Zlín včetně oplocení
kolem komunitní zahrady“, mezi statutárním městem Zlín, Nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a zhotovitelem Pavel Dobeš, místo
podnikání Rozhledy 280, Jaroslavice, 760 01 Zlín, IČO: 15212424 za cenu
224 298,00 Kč bez DPH a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění
tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
69/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o odstranění směsného komunálního odpadu
č. 3163/602/15 (N) mezi Technickými službami Zlín, s.r.o., se sídlem
Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČO 60711086, jako poskytovatelem
a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem, jehož předmětem je rozšíření míst svozu
směsného komunálního odpadu o místo svozu: Kvítková 7176, Zlín, svoz 1x
za 2 týdny 1 ks nádoby 120 L, za cenu 676 Kč/rok/ks, s účinností od 1.1.2020
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
70/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001615721 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
505 v domě č.p. 5352 na ulici Broučkova ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem

Usnesení
71/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností IZOFO
MAXX s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 4683, 760 05 Zlín, IČO: 03017745,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava pojížděné střechy u Basket
Baru na Městské sportovní hale, Dukelská 5413, Zlín ve výši 315 780,33 Kč
bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
72/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení elektronické aukce mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto
objednatelem a společností NAR marketing s.r.o., se sídlem Masarykovo
náměstí 52/33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 64616398, jakožto
poskytovatelem jejímž předmětem je organizace a kompletní realizace
prodejní elektronické aukce „Pronájem prodejních stánků na akci Adventní
Zlín 2019" za cenu 50.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Zlína mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako poskytovatel a Produkce BPP s.r.o.,
se sídlem K Dálnici 593, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 05088461, jako
příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
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statutárního města Zlína ve výši 30 000 Kč na technicko-organizační zajištění
XXIV. Zlínského geriatrického dnu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiří Korce, primátora, dojednáním všech náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
74/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800190176 ze dne 12. 8. 2019 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a CANTICUM CAMERALE z. s. (IČO: 46276980),
jehož předmětem je změna názvu akce z „Orlando di Lasso: V rytmu morešky
(1581), prosinec 2019, zlínský okres“ na „Giovanni Valentini (1582 - 1649):
Missa Ferdinandi, prosinec 2019, zlínský okres“;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
provozní řád cyklostezky Zlín, Příluky-Lužkovice-Klečůvka, dle přílohy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem uvedeného provozního
řádu.

Usnesení
76/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Připojení multifunkčního sálu v objektu OC Kvítková 7176 k ceníku za
krátkodobé využití prostor sálů v objektech dislokovaných v místních částech
statuárního města Zlína, dle zdůvodnění, a to s platností do 30.6.2020.

Usnesení
77/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Zlín,
Družstevní 4514, příspěvkové organizace, se sídlem Družstevní 4514, 760 05
Zlín, IČO 71007369, dle přílohy

Usnesení
78/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „ROCKIN´DREAMS” na prostranství platformy 14|15
Baťova institutu ve Zlíně dne 18. 9. 2019 od 19:00 do 22:00 hodin a nebo v
náhradním termínu 19. 9. 2019 od 19:00 do 22:00 hodin, pořadatele
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01
Zlín, IČO: 27673286:
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.
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Usnesení
79/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Žijeme středověkem” na prostranství v sadu Svobody dne
21. 9. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin pořadatele: Inspirace Zlín z.s., Bratří
Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO: 04535341
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
80/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Stezka odvahy Halloweenským lesem” dne 2. 11. 2019 od
16:00 do 19:00 hodin na prostranství lesoparku a přilehlého lesa na Podlesí
pořadatele Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace,
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, IČO: 75833514:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství lesoparku a
přilehlého lesa na Podlesí.

Usnesení
81/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „KEJKLÍŘSKÝ JARMARK” na prostranství náměstí Míru
ve Zlíně dne 13. 9. 2019 a 14. 9. 2019 od 06:00 do 22:00 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 p. č. 3569/39
náměstí Míru ve Zlíně,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce.

Usnesení
82/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
snížení částky za opravu zařizovacího předmětu paní
nájemkyni bytu č.
v domě č.p. 4057 na ulici Zálešná I ve Zlíně, na částku
ve výši 700 Kč včetně DPH.

Usnesení
83/18R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
a) část usnesení Rady města Zlína č. 53/16R/2019 ze dne 12. 8. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
jakožto nájemci, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve
Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8. 2019“,
b) část usnesení Rady města Zlína č. 53/16R/2019 ze dne 12. 8. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje 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
manžely
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
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4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 29. 2.
2020, s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě
řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucí z nájemní smlouvy, za
nájemné ve výši 79.53 Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s účinností
ode dne 1. 9. 2019“,
c) část usnesení Rady města Zlína č. 52/16R/2019 ze dne 12. 8. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření Dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu
bytu č. 4000140809 ze dne 6. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a paní
jakožto nájemkyní, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní
kóji o výměře 2,0m2“,
schvaluje
d) uzavření Dodatku č. 3/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140814 ze dne
4. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jehož
předmětem je snížení předmětu nájmu o sklepní kóji,
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. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 9.
2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
84/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu Základní škole Zlín, Nová cesta 268, příspěvkové organizaci,
se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČO 71008161, k podání žádosti
o podporu na základě výzvy dotačního programu Zlínského kraje s názvem
"Podpora vybavení dílen v základních školách" a k realizaci vybavení dílen
dle podmínek tohoto dotačního programu
schvaluje
udělení souhlasu Základní škole Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkové
organizaci, se sídlem M. Alše 558, Prštné, 760 01 Zlín, IČO 71008144, k
podání žádosti o podporu na základě výzvy dotačního programu Zlínského
kraje s názvem "Podpora vybavení dílen v základních školách" a k realizaci
vybavení dílen dle podmínek tohoto dotačního programu
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výše uvedených
souhlasů.

Usnesení
85/18R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „MHD linka ZOO Zlín, Podhoří točna, odstavná plocha pro
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vozidla MHD - sociální zařízení pro řidiče MHD včetně přípojek“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Pavel Moravec, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

Bc. Kateřina Francová, náměstkyně
primátora v.r.
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