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
22. schůze

4. 11. 2019

Usnesení
1/22R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4000170492
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a společností Zálešná s.r.o.,
třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO 28358040, jakožto budoucím
kupujícím, jehož předmětem je změna termínu prodeje části pozemku p. č.
3100/7 o výměře do 260 m2 zastavěné podzemními parkovacími stáními k
novostavbě bytového domu na pozemku p. č. st. 4267 v k. ú. Zlín, obci Zlín z
termínu do 30. 4. 2020 na termín do 30. 6. 2021.
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000170491 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností Zálešná s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01
Zlín, IČO 28358040, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna doby
nájmu části pozemku p. č. 3100/7 o výměře do 260 m2 za účelem výstavby
podzemních parkovacích stání k novostavbě bytového domu na pozemku p. č.
st. 4267 v k. ú. Zlín, obci Zlín z doby určité do 30. 04. 2020 na dobu určitou
do 30. 06. 2021.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
2/22R/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 Tř. 2. Května 1377, 760 01 ve Zlíně,
se sídlem 2. května 1377, 760 01 Zlín, IČO 26275147, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 4445 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 105 m2 za účelem zařízení staveniště a umístění lešení při zateplení
fasády a osazení balkónů u bytového domu č. p. 4445 na ul. 2. května 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 – odd. dopravy a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
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smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
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 Tř. 2. Května 1377, 760 01 ve Zlíně,
se sídlem 2. května 1377, 760 01 Zlín, IČO 26275147, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 4445 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 15 m2 za účelem zateplení fasády a osazení balkónů u bytového
domu č. p. 4445 na ul. 2. května ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
3/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/19 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000190127 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto oprávněným,
jehož předmětem je změna trasy vedení a doplnění o pozemek p. č. 53/2 k. ú.
Zlín, obec Zlín v rámci akce „Zlín, ALITRON-OST s.r.o., kabelové ved. VN“,
na dobu neurčitou, přes pozemky p. č. 3461/1 a p. č. 53/2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
4/22R/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 a kabelová skříň NN v rámci akce „Velíková, p.
Minařík, 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. 93, p. č. 547 k. ú. Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
5/22R/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,
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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 v rámci akce „Zlín, ROBINCO ZLÍN, kabelová smyčka
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.
944/3 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
6/22R/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 v rámci akce „Jaroslavice, p. Knedla, úprava přípojky
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.
38/1, 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
7/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4000170508
ze dne 2.5.2017, jehož předmětem je změna podmínky prodeje části pozemku
p. č. 293/1 o výměře do 50 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro přístavbu únikového
schodiště s evakuačním výtahem z termínu "do 30 dnů ode dne nabytí právní
moci kolaudačního souhlasu k přístavbě únikového schodiště s evakuačním
výtahem" nově na termín prodeje "po předložení oddělovacího geometrického
plánu před zahájením výstavby"

Usnesení
8/22R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 589/2 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o výměře 93 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 0,561 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

Usnesení
9/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3249/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
140 m2 za účelem výsadby živého plotu podél hranice zaužívané plochy u
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rodinného domu č. p. 3031 na ul. Zálešná IX ve Zlíně, vč. umístění vstupní
branky
Usnesení
10/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3163 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 100
m2 za účelem zajištění přístupu (vjezdu a výjezdu) do garáží na ul. Benešovo
nábřeží ve Zlíně, ve vlastnictví žadatelů

Usnesení
11/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit subjekt na straně vypůjčitele u smlouvy o výpůjčce č.
4000171189 ze dne 4. 9. 2017, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků
p. č. 1109/31 a p. č. 1109/32 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem vybudování sjezdu
z komunikace a veřejných parkovacích stání

Usnesení
12/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. 974/10 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 713
m2 k zahrádkářskému účelu včetně vybudování chybějící části oplocení (ze
strany od lesa)

Usnesení
13/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit pozemek p. č. 860/30 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 831 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
14/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 4991/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 16 m2
pod garáží

Usnesení
15/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5687/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 19 m2
pod garáží

Usnesení
16/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5687/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 20 m2
pod garáží

Usnesení
17/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 2507 k. ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín o výměře 119 m2 pro vlastníka sousedního pozemku p.č. 641 k. ú.
Malenovice u Zlína
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Usnesení
18/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 838/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
70 m2 pro rozšíření zahrady a údržbu zeleně u rodinného domu

Usnesení
19/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 4089/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 100 m2 pro údržbu zeleně a zajištění přístupu na pozemek p. č. 768/128 k.
ú. Zlín a k rodinnému domu č. p. 3563 na ul. Příkrá ve Zlíně

Usnesení
20/22R/2019

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout, prodat pozemek p. č. 4037/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 100 m2

Usnesení
21/22R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
2, IČO 69797111, jako převodcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemků p. č. 464/45 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 464/47 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 470/3
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 639/116 ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše k.ú. Lužkovice, obec Zlín
souhlasí s pověřením
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
22/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320 jako vlastníkem
silničního tělesa, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 709 34 860, jako správcem silničního tělesa
a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924,
jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu s provedením
stavebních úprav na silničním tělese, nacházejícím se na pozemcích p. č.
1892/1 a p. č. 1892/7 v k. ú. Malenovice u Zlína, obci Zlín v rámci stavby
„Zlín, Malenovice – stavební úpravy ulice Švermova“ sestávající mimo jiné
ze stavebních objektů SO 102 Chodníky, vjezdy a navazující úpravy, SO 103
Parkovací plocha, SO 301 Přeložka vodovodu, SO 302 Dešťová kanalizace,
SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace, SO 304 Splašková kanalizace, SO
305 Kanalizační přípojky k nemovitostem, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402
Přeložka nadzemního sdělovacího vedení.
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
23/22R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dohody o složení jistoty a přijetí podmínek záměru o nejvhodnější
nabídku, smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín 760 01, IČO
00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej jednotky (bytu) č.
v domě č. p. 913 (ul. Krátká ve Zlíně), na pozemku p. č. st. 1635 a
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 245/1000 na společných částech domu
č. p. 913 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 245/1000 na pozemku p. č.
st. 1635 v k. ú. Zlín, obci Zlín za kupní cenu ve výši 1 455 000 Kč,
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
24/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
vyřazení žádostí o městský byt u žadatelů, kteří neaktualizovali své žádosti v
souladu s Pravidly poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína dle seznamu č. 1, který je přílohou tohoto materiálu
schvaluje
2.1 zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 203 v domě č.p. 5258 na ul. Slezská ve
Zlíně, zaslanou na základě usnesení Rady města Zlína č. 47/13R/2019 paní
2.2 uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně ke dni 30.11.2019
2.3 uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a paní
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 5258 na ul.
Slezská ve Zlíně, na dobu určitou 3 měsíce s postupným prodlužováním, až na
dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích
z nájemní smlouvy za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
25/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
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jako nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve
Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou ½ roku s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53 Kč/
m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12.
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
, 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. 11. 2019,
c) uzavření smlouvy o 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 nájem bytu se sníženou kvalitou č. v domě
čp. 3262 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 +1, na dobu určitou ½ roku s
možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného
užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné
ve výši 65 Kč/ m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode
dne 1. 12. 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 se sníženou kvalitou č.
v domě čp. 3262 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, ke dni 30. 11.
2019,
e) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a panem
, jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 344 na ul. Nad Ovčírnou
IV ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 31. 7. 2020 roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/ m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12.
2019,
f) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
, jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4786
na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 11. 2019,
g) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a panem
jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou ½ roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12.
2019,
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h) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
, jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
čp. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11.
2019,
i) uzavření dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140786 ze dne
26. 11. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
jako
nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o
výměře 1,9 m2,
j) uzavření dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000191171 ze dne
25. 9. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
jako nájemkyní, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 3,4 m2,
k) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4210
na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, dohod a dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
26/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (na základě uplatnění
přechodu nájmu) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č. p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou, do 30. 6. 2020, za nájemné ve
výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12.
2019,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
,
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě č. p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy
bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2019,
c) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.
p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 12. 2019,
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d) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č. p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy
bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2019,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č. p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke
dni 30. 11. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
27/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné 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 4206 na ul. Vodní ve Zlíně
b) mimořádné 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 4201 na ul. Vodní ve Zlíně
c) mimořádné 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 4208 na ul. Vodní ve Zlíně
d) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 1+kk v domě čp.
4201-4210 na ul. Vodní ve Zlíně panu
, 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
e) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 2+kk v domě čp.
4201-4210 na ul. Vodní ve Zlíně manželům
,
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 4208 na ul. Vodní ve Zlíně,
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f) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 2+kk v domě čp.
4786 na ul. Středová ve Zlíně manželům
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 3261 na ul. Obeciny ve Zlíně,
g) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt paní
h) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt paní
,
i) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt paní
,
j) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt paní
,
k) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt paní
,
l) mimořádné přidělení bezbariérového bytu
, a to na dobu určitou 1/2 roku s
možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou, za podmínky vrácení
stávajícího bytu č. v domě 3120 na ul. Obeciny ve Zlíně,
zamítá
a) mimořádné přidělení většího bytu panu
,
b) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu paní
bytem
,
c) mimořádné přidělení většího bytu paní
, trvale bytem
,
d) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt panu
,
zamítá
udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský
byt panu
Usnesení
28/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým
družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563,
jakožto pronajímateli a
,
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk,
2. uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli
a
,
zastoupenou
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č.p.
5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 8 Kč/m2/měsíc,
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3. udělení souhlasu statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako postoupené strany s uzavřením Smlouvy o
postoupení smlouvy mezi
jakožto postupitelem a
trvale bytem
zastoupenou
trvale bytem
, jakožto postupníkem, jejímž
předmětem je postoupení Smlouvy o nájmu garáže č. G2 o výměře 27,85 m2
umístěné v domě č.p. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody dle bodu 1 a 2, jejich uzavřením a podpisem a
podpisem souhlasu s uzavřením Smlouvy o postoupení smlouvy dle bodu 3.
Usnesení
29/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
nájem dle přiloženého seznamu č. 173, jakožto nájemci, jejichž předmětem je
nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání na dobu neurčitou s
účinností od 1. 12. 2019, za nájemné dle nabídky, s výpovědní dobou dle
občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
30/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) uzavření dohody o ukončení nájmu podzemního parkovacího stání mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu podzemního parkovacího stání č. 33 v budově bez č.p./č.ev, která je
součástí pozemku p. č. st. 7266, k. ú. Zlín, Na Honech I (garáž PPS 1, ulice
Na Honech I ve Zlíně) ke dni 30. 11. 2019,
2) uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem podzemního parkovacího stání č.
32 v budově bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p. č. st. 7266, k. ú. Zlín
(garáž PPS 1 Na Honech I ve Zlíně), na dobu neurčitou od 1. 12. 2019, s
výpovědní dobou 3 měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání
smlouvy výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc +
DPH, s podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
vč. DPH, tj. 1 815 Kč, podle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a
prodej garáží v majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2.
11. 2017 v čl. 5, odst. 2) - výměna podzemního parkovacího stání z důvodu
nevyhovujících technických podmínek,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitosti dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
31/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
32/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 41/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
33/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná,
IČO:00090026 k prodeji trvale nepotřebného majetku, a to traktoru komunálního nosiče Antonio Carraro TTR 4400 HST, inventární číslo
2300191

Usnesení
34/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, Udržitelná
doprava - Integrované projekty IPRÚ, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy a jeho výzvy na realizaci projektu "Silniční
napojení průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a
vybudování parkoviště"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištění přípravy projektu, přípravou
žádosti o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu,
podpisem a předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s
přípravou, realizace a udržitelností projektu poskytovateli dotace

Usnesení
35/22R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlína ve výši
200 000 Kč Římskokatolické farnosti Štípa, IČO: 48471712, Mariánské
náměstí 57, 763 14 Zlín na investiční záměr společenského a poutního centra.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
36/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlín a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Zlín,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako poskytovatelem a
společností POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha, IČO:
26548526;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
37/22R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
1) Přehled možných zdrojů rizik a ohrožení u SMZ a ORP Zlín
2) Orgány krizového řízení u SMZ (obce s rozšířenou působností)
3) Složení a funkce v následujících zvláštních orgánech a komisích u SMZ:
- Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín)
- Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín)
- Povodňové komise statutárního města Zlína
- Povodňové komise obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín)
4) Složení a funkce v následujících zvláštních orgánech a komisích u SMZ:
- Komise pro zabezpečení regulačních opatření u SMZ a ORP Zlín
a) Komise přídělového hospodářství u SMZ a ORP Zlín
b) Komise distribuční (výdejny lístků) u SMZ a ORP Zlín
c) Komise pro kontrolu regulačních opatření u SMZ a ORP Zlín
- Skupiny pro obnovu poškozeného území SMZ a ORP Zlín
- Městského operačního štábu SMZ
5) Systém a odpovědnost za vyrozumění a informování o vzniku mimořádné
události nebo krizové situace u SMZ
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
38/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. Operační plán zimní údržby statutárního města Zlína dle přílohy č. 1,
2. Plán zimní údržby statutárního města Zlína pro kalamitní stavy dle přílohy
č. 2,
3. Návrhy mapových částí zimní údržby statutárního města Zlína dle příloh č.
3 a 4,
4. Rozsah zimní údržby statutárního města Zlína
a) místní komunikace dle důležitosti :
- I. pořadí 43,976 km
- II. pořadí 16,599 km
- III. pořadí 206,878 km
- ruční úklid 0,046 km
místní komunikace celkem 267,499 km
údržba točen MHD I. pořadí 16 300 m2
údržba točen MHD II. pořadí 600 m2
b) chodníky dle důležitosti :
- I. pořadí 16,028 km
- II. pořadí 45,939 km
- III. pořadí 81,100 km
- IV. pořadí (ruční údr.) 24,535 km
chodníky celkem 167,602 km
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c) přechody dle důležitosti :
- I. pořadí 19 ks
- II. pořadí 13 ks
- III. pořadí 111 ks
přechody celkem 143 ks
d) ostatní plochy ( městské parkoviště ) :
- I. a II. pořadí 25 065 m2
ostatní plochy celkem 25 065 m2
e) parkovací plochy s parkovacími automaty :
- I. pořadí 18 ks
celkem 18 ks
f) zastávky MHD :
- I. pořadí 22 ks
- II. pořadí 119 ks
- III. pořadí 152 ks
celkem 293 ks
g) rozmístění 709 ks posypových kontejnerových nádob a jednorázově bez
doplnění 406 ks pytlů s posypovým materiálem
h) složení Městského operačního štábu statutárního města Zlína k řešení
kalamitních situací, dle Plánu zimní údržby města Zlína pro kalamitní stavy dle přílohy č. 2.
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy, dojednáním
případných ostatních náležitostí ve věci Schválení Operačního plánu zimní
údržby silnic, místních komunikací,chodníků a veřejných prostranství v
majetku města Zlína, pro období 2019 - 2020, včetně Plánu zimní údržby
města Zlína pro kalamitní stavy
Usnesení
39/22R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 92/17R/2019 ze dne 26. 8. 2019 o schválení
zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Plán udržitelné
městské mobility města Zlína“
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nadlimitní veřejnou zakázku
na služby „Plán udržitelné městské mobility města Zlína”,
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, 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:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
40/22R/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
"SW pro automatizované zpracování dopravních přestupků"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka 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 ve složení:
členové
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
41/22R/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 „Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína
a jím zřízených či založených organizací“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího
řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jana Holcová, Odbor ekonomický
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Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Zuzana Vrtelová, Odbor ekonomický
Jana Smutná, Odbor právní
Usnesení
42/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Sdružené
dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové
organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína"
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího
řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
členové:
1. Mgr. Pavel Brada
2. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy
3. Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
1. Michal Čížek, člen RMZ
2. Martin Červinka, Odbor vnitřní správy
3. Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
43/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce hygienického
zázemí objektu Pod Nivami 4427, Zlín",
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Igor Zipper, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Veronika Kočířová, odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
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Vlasta Skopová, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Jana Smutná, odbor právní.
Usnesení
44/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení budovy šaten u
sokolovny, Pod Nivami 4427, Zlín",
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Igor Zipper, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Veronika Kočířová, odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vlasta Skopová, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Jana Smutná, odbor právní.

Usnesení
45/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "Výměna oken a dveří v 1. NP objektu SMZ ve Zlíně, na
Benešově nábřeží 1739"
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Veronika Kočířová, Odbor právní
náhradníci
Michal Čížek, náměstek primátora
Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
46/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
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zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a
realizace stavebních prací Výměna výkladců, Dlouhá 94, Zlín“,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Jiří Hospodka, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
47/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Studie Vedení
kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba“,
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení
„Studie Vedení kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné Podbaba“, a to dodavatele Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem:
Bozděchova 1668, 600 02 Hradec Králové, IČO 27466868, s nabídkovou
cenou 1 087 000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
48/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Vybudování učeben řemeslných oborů“ rozdělenou na části 1 a 2, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Vybudování
učeben řemeslných oborů“, část 1 – Stavební práce, a to dodavatele JL 5 spol.
s r.o., se sídlem: Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČO: 28273176,
nabídková cena: 1 398 991,00 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí,
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- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Vybudování
učeben řemeslných oborů“, část 2 – Dodávky vybavení učeben, a to
dodavatele POZIMOS, a.s., se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO:
00147389, nabídková cena: 1 857 039,03 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy
s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
Usnesení
49/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi společností Grant Direct, s.r.o., Drážní 1400/7b,
Brno 627 00, IČO 01493761, jako zhotovitelem a statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín 760 01, IČO 00283924, jako objednatelem,
jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu za cenu 62 000,00 Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních podmínek
smlouvy o dílo a jejím podpisem.

Usnesení
50/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4400170044 na služby
"Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor
na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín - Prštné", uzavřené mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 002
83 924 jako objednatelem, a společností MDS projekt s. r. o., se sídlem
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je pokyn k přerušení plnění a sjednání možnosti zániku
smlouvy a z ní vyplývajících práv a povinností,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku č. 3, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190090 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO: 00283924 a
zhotovitelem stavby Dips Zlín, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČO:
49976311, na stavbu "Zlín, Jižní Svahy - oprava chodníku mezi ulicí Okružní
(zastávkou MHD Křiby) a ulicí Hony I", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 117 731,90,00 Kč
bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
52/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o předčasném užívání stavby Rekonstrukce ulice Zámecké,

- 19 -

Zlín - Štípa, 3a) na pozemku p. č. 1215/6, 1216/3, 1242/1, 1243, 1102, 1103/5,
1028/1, 1028/2, 1347, 1216/6, 1022/4, 1024/1, 1273, 1160 v k. ú. Štípa a na
pozemku p. č. 1225/6 v k. ú. Kostelec u Zlína mezi statutárním městem
Zlínem, IČ: 00283924, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, jako stavebníkem a SMO
a.s., se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ: 42339839, jako
zhotovitelem, obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky
předčasného užívání části stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí této
dohody a jejím podpisem
Usnesení
53/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úsek napojení
specifikován jako „Stávající kanalizace v místní části Kostelec“, mezi
statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a
společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO:
49454561, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak,
aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.

Usnesení
54/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úseky napojení
specifikovány jako „Kanalizace ul. Zámecká, Štípa“ (SMZ) a „Kanalizace
splašková ul. Dolečky I, Štípa“ (INVESTOM), mezi statutárním městem
Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a společností
INVESTOM, s.r.o., Fryštácká 653, Kostelec, 763 14 Zlín, IČO: 49435582,
která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo
zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.

Usnesení
55/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
příkazcem a společností ENSYTRA, s.r.o., se sídlem náměstí Svobody
931/22, 789 85 Mohelnice, IČO: 28582136, jako příkazníkem, jehož
předmětem je posun termínu dodávek elektrické energie pro statutární město
Zlín, jeho organizace a společnosti s majetkovou účastí SMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
Dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
56/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako zákazníkem a společností CENTROPOL ENERGY
a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, jako dodavatelem,
jehož předmětem je prodloužení termínu dodávek elektrické energie a
navýšení ceny o 2 200 000 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
Dodatku č. 6, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce software
k 6 ks licencí VMware vSphere 6 Standard" mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava,
IČO: 04308697, jako poskytovatelem, za cenu ve výši 104 340 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku docházkového systému včetně
zajištění servisní podpory č. 3600140052 ze dne 9.12.2014 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem, a společností COMINFO, a.s., se sídlem Prštné, Nábřeží 695,
PSČ 760 01 Zlín, IČO: 63482576, jako dodavatelem, jehož předmětem je
upgrade docházkového software pro 600 zaměstanců za cenu 99 580 Kč bez
DPH a servisní podpora ve výší 23 304 Kč bez DPH/rok
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 1

Usnesení
59/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400190009 na stavební práce
″Osvětlení fotbalového hřiště Zlín - Paseky″ ze dne 29. 3. 2019 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. se
sídlem Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4, IČO: 25751018, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce ve výši 451 278,73 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 163
734,22 Kč bez DPH a posunutí termínu provedení díla do 29. 11. 2019,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
2 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
60/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb na internetovém serveru
www.fiedler-magr.cz a o výpůjčce SIM karet srážkoměrů v Lužkovicích a
Prštném č. 1700130001 ze dne 6.3.2013 mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako uživatelem a Ing.
Jindřichem Fiedlerem, Grünwaldova 297/18, 370 01 České Budějovice, IČO
11350237, jako poskytovatelem, jehož předmětem je rozšíření poskytování
datových služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz a
www.hladiny.cz v rozsahu dle zdůvodnění tohoto materiálu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
61/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednavatelem a společností TOAST s.r.o.,
Na Výsluní 542, 760 01 Zlín, IČO: 29253756 jako dodavatelem, jejímž
předmětem bude dodání 12 ks fotografií Památníku Tomáše Bati včetně
poskytnutí výhradní licence;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto objednatelem a Petrem Bazelem, se
sídlem MUDr. Františka Sovy 63, Vsetín, 755 01, IČO: 66937272, jakožto
dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění ozvučení a osvětlení kulturního
programu v rámci akce "Adventní Zlín 2019" s celkovou cenou ve výši
292.200 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu - obrazu "Modrá krajina"
mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00094889, jako půjčitelem a statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vypůjčitelem na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
64/22R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, funkcí oddávajícího na
volební období 2018 - 2022 člena Zastupitelstva města Zlína, Václava Kováře.

Usnesení
65/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Ireně Majtnerové, ředitelce Linky SOS Zlín,
příspěvkové organizace statutárního města Zlína, dle přílohy

Usnesení
66/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vybudování street workoutového hřiště a boudlerové stěny za Dopravní
společností Zlín - Otrokovice.

Usnesení
67/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodloužit pronájem parkovacího stání č. 85 s vyhrazeným parkováním
v prostorách podzemního parkoviště budovy č.p. 5556, která je součástí
pozemku p.č.st. 8813 v k.ú. a obci Zlín o 1 rok za nájemné 6.000 Kč vč. DPH
za kalendářní měsíc

Usnesení
68/22R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
Koncept průběhu oslavy Zlín 2022

Usnesení
69/22R/2019

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 49/9R/2019 ze dne 29.4.2019, kterým Rada
města Zlína schválila "uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je
finanční dar na tisk knihy o Památníku Tomáše Bati, a to mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
obdarovaným a:" narozen
jako dárcem - finanční dar ve výši 5.000 Kč; - Vakuum
servis s.r.o., se sídlem Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:
26793075, jako dárcem - finanční dar ve výši 5.000 Kč.

Usnesení
70/22R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením
smlouvy se žadatelem MOVIE s.r.o., (IČO: 257 97 948), 100 000 Kč, scénář
s pracovním názvem "Baťa švec",
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
71/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Svatomartinské hody Zlín” dne 16. 11. 2019 od 10:00 do
22:00 hodin na prostranství náměstí Míru ve Zlíně pořadatele Statutární město
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Zlín, námětí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 0028394:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce a to již
od 10:00 hodin.
Usnesení
72/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Vítání adventu - rozsvěcení vánočního stromu Štípa ve
spolupráci s KMČ” dne 29. 11. 2019 od 16:00 do 19:30 hodin na prostranství
Mariánského náměstí ve Štípě pořadatele Základní organizace ČSŽ Štípa,
:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství Mariánského náměstí ve Štípě.

Usnesení
73/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Vánoční jarmark” na prostranství hradu Malenovice dne 7.
12. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin pořadatele Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
00089992:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství hradu Malenovice.

Usnesení
74/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Štědrovečerní zpívání” dne 24. 12. 2019 od 22:00 do 23:00
hodin na prostranství náměstí Míru ve Zlíně pořadatele Valašský soubor
Kašava, z. s., Štefánikova 2987, 760 01 Zlín, IČO: 46311360:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství náměstí Míru od 22:00 do 23:00 hodin,
- udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině, a
to ve 23:00 hodin.

Usnesení
75/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Živý betlém” dne 26. 12. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin na
prostranství u kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně pořadatele Římskokatolická
farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, 760 01 Zlín, IČO: 40995356:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství u kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně po dobu
konání akce.

Usnesení
76/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
změnu datumu konání akce z 30. 11. 2019 na 1. 12. 2019 pro schválenou akci
„Rozsvícení vánočního stromu” číslem usnesení 108/21R/2019 na jiném místě
než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č.
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1016/2 v místní části Kudlov pořadatele
Usnesení
77/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Svatomartinský lampiónový průvod” dne 14. 11. 2019 od
16:00 do 18:30 hodin na prostranství před kaplí sv. Cyrila a Metoděje ve
Velíkové pořadatele Centrum pro rodinu Vizovice z. s., Palackého náměstí
365, 763 12 Vizovice, IČO: 22856919:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, a to před kaplí sv.
Cyrila a Metoděje ve Velíkové.

Usnesení
78/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „30. výročí Sametové revoluce UTB” dne 14. 11. 2019 od
10:00 do 21:00 hodin na prostranstvi před sochou T. G. Masaryka u
Kongresového centra, u Fakulty technologické p. č. 1119/122 a na prostranství
Gahurova prospektu pořadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, náměstí T.
G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO: 70883521:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, a to na
prostranstvi před sochou T. G. Masaryka u Kongresového centra, u Fakulty
technologické p. č. 1119/122 a Gahurova prospektu.

Usnesení
79/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Nový IS pro
podporu provozních činností pro PO a KMČ“, a to dodavatele TECHNISERV
IT, spol. s r.o., IČO: 26298953, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619
00 Brno, s nabídkovou cenou 1 116 500 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem.

Usnesení
80/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
realizaci I. fáze záměru na "program komplexní obnovy" Baťovské obytné
čtvrti Zálešné

Usnesení
81/22R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
petici občanů bydlících v ulici Pasecká ve Zlíně ze dne 8.8.2019,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, řešením požadavků, jež jsou
formulovány v dané petici a odpovědí na danou petici.

Usnesení
82/22R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi Agenturou Petřinová s. r. o., sídlem Pod Zámkem 225,
252 62 Statenice, IČO: 28978226 a statutárním městem Zlínem, sídlem:
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jejímž předmětem je zajištění
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vystoupení zpěvačky ANNY K. & BANDU dne 1. 12. 2019 v rámci
kulturního programu akce "Adventní Zlín 2019" na náměstí Míru ve Zlíně za
cenu 160.000 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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