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
24. schůze

2. 12. 2019

Usnesení
1/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
obec Zlín, jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 514/4 k. ú. Lužkovice o
výměře 2 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží ve
vlastnictví kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p. č. 139/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín
o výměře 62 m2 pro rozšíření zahrady u rodinného domu č. p. 136 na ul.
Vrbová ve Zlíně - Jaroslavicích za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje
za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/24R/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 a
jakožto budoucí kupující, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, o výměře do 50 m2
dle geometrického zaměření po realizaci přístavby k rodinnému domu č. p.
3093 na ul. Podvesná VII 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
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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
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 50 m2 pro přístavbu rodinného domu č. p. 3093 na ulici
Podvesná VII 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
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3124/6 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 30 m2, za účelem vybudování zpevněných ploch a
chodníku u rodinného domu č. p. 3093 na ulici Podvesná VII ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za podmínek OSaDŘ – odd. dopravy, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně jedné
a DDE Consulting a.s., Bořivojova 741/95, Žižkov, Praha 3, IČO 25507281 a
jako směňujícím
na straně druhé, jejímž předmětem je směna pozemku 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
spoluvlastnictví DDE Consulting a.s., Bořivojova 741/95, Žižkov, Praha 3,
IČO 25507281 a
za
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného veřejným
chodníkem
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
5/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a DDE
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Consulting a.s., Bořivojova 741/95, Žižkov, Praha 3, IČO 25507281, jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 1019/5 o výměře
do 75 m2, p. č. 1216/6 o výměře do 75 m2 a p. č. 1022/4 o výměře do 14 m2
vše k. ú. Štípa, obec Zlín pro vjezd a rozšíření parkoviště ve vlastnictví
kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
6/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
prodávajícím,
, jako
kupujícím a povinným ze služebnosti,
, jako oprávněnými ze
služebnosti, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 65/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře do 100 m2 pro majetkoprávní
vypořádání zaploceného pozemku u rodinného domu č. p. 875 na ul. Zábrání
ve Zlíně za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH a
zřízení služebnosti stezky pro
jako oprávněné ze služebnosti za
účelem zajištění přístupu na pozemek p. č. 70/3 a na pozemek p. č. st. 853,
jehož součástí je stavba č. p. 875, vše k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
7/24R/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 části pozemku p. č. 1608 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín o výměře do 110 m2 pro rozšíření zahrady za kupní cenu ve výši 1080
Kč/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
8/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím a
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jako insolvenčním správcem dlužníka INFOSERVIS CZ,
a.s., se sídlem Praha 10, Kozmíkova 1103/7, PSČ 102 00, IČO 25538403, jako
prodávajícím, jejímž předmětem je výkup stánkové sestavy č.1, nacházející se
v podchodu na náměstí Práce ve Zlíně (vymezeném pozemky ve vlastnictví
statutárního města Zlína p.č. 1109/178, p.č. 1109/179, p.č. 3514/1 a p.č.
1119/141 vše k.ú. Zlín, obec Zlín), náležející do majetkové podstaty dlužníka
INFOSERVIS CZ, a.s. se sídlem Praha 10, Kozmíkova 1103/7, PSČ 102 00,
IČO 25538403, a to za cenu ve výši 450 000 Kč 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
9/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1183/8 k. ú. Prštné, obec Zlín o
výměře 20 m2 za účelem vybudování vjezdu k novostavbě rodinného domu
na pozemku p. č. 1183/22 a p. č. 10/1 k. ú. Prštné, obec Zlín, ve vlastnictví
vypůjčitele, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 575/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 10 m2 za
účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 554/1 k. ú. Zlín,
ul. Prlovská ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 547 k. ú. Velíková, obec
Zlín, o výměře 6 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek
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p. č. 549/3 k. ú. Velíková, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 249/1 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín, o výměře 13 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 22 k. ú. Malenovice u Zlína, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 550/20 a p. č. 550/51 k. ú.
Prštné, obec Zlín, o výměře 13 m2 za účelem vybudování chodníku a sjezdu
z komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 550/153 a p.
č. 550/135 k. ú Prštné, ve vlastnictví vypůjčitele, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/24R/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 společností
Czech Retail Project Beta k.s., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČO
02055341 jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků
p. č. 250/1, p. č. 250/65, p. č. 250/66, p. č. 246/229, p. č. 246/214, p. č. 250/75
k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře 311 m2 za účelem vybudování
příjezdové komunikace, chodníku, odstavné plochy pro zásobování a realizaci
ploch zeleně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
dopravy, OD, OMZ a OPP
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
15/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 15 m2, za účelem vybudování parkovacího stání u bytového domu č.
p. 1072 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně, k bytové jednotce č. 1 ve vlastnictví
vypůjčitele, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
dopravy, OD, OPP a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000151939 ze dne 30. 12.
2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčiteli, jehož předmětem je rozšíření
předmětu výpůjčky, tj. pozemků p. č. 555/1 a p. č. 595 k. ú. Mladcová, obec
Zlín, o výměru 25 m2 za účelem údržby zeleně před rodinným domem č. p.
638 na ul. Na Drahách ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
17/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1089/177 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o výměře 4 m2, za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1104/2 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
18/24R/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 společností
Teplo Zlín, a.s., Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO 25321226, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3029/11 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 2 m2, za účelem vybudování nového vstupu vč.
schodiště k budově bez č. p./č. ev. (stavba technického vybavení) na pozemku
p. č. st. 1424, k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/24R/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 společností
AZ dekorace, s. r. o., Ostrá horka I 511, 760 01 Zlín – Mladcová, IČO
04873637, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 402/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 21 m2, za účelem
vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu a provozovně firmy AZ
dekorace, s.r.o. na pozemku p. č. st. 833, k. ú. Mladcová, 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 uzavřením a podpisem

Usnesení
20/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 3460 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 12 m2, za
účelem rozšíření stávajícího sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p.
1777 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
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi smlouvy o výpůjčce pozemku č. 1635700222 ze dne 8. 12.
2000, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, námětí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
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jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p. č. 605/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 8 m2 za účelem vybudování
sjezdu z komunikace a oplocení, s výpovědní dobou 3 měsíce.
Usnesení
22/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, námětí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a FENOZA s.r.o., Svat.
Čecha 360, část Prštné, 760 01 Zlín, IČO 2106647, jako nájemcem, jehož
předmětem je nájem pozemku p. č. st. 7635 v k. ú. Zlín, obec Zlín, zastavěného
objektem stavby občanské vybavenosti bez č.p./č.ev. ve vlastnictví nájemce,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 300
Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/24R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej pozemku p. č. 481/24 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře
112 m2 pro rozšíření zahrady za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje
za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 481/24 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře 112 m2 pro rozšíření zahrady, za nájemné ve výši 1,928
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
24/24R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 416/21 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do 310
m2 pro zahradu u rodinného domu č. p. 2429 na ul. A. Randýskové ve Zlíně
ve vlastnictví žadatele
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
25/24R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 335/3 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do 153 m2
pro
zahradu u
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rodinného domu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
26/24R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemků p. č. 502/81 o výměře 81 m2, p. č. 502/86 o výměře 281
m2, p. č. 502/87 o výměře 423 m2, p. č. 502/88 o výměře 56 m2, p. č. 467/2 o
výměře 49 m2 a p. č. 467/3 o výměře 43 m2 vše k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín pro vybudování přístupové cesty k pozemkům p. č. 502/84, p. č.
502/226 a p. č. 50/277 vše k. ú. Malenovice u Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
27/24R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
se záměrem prodat pozemek p. č. 2204 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře 472 m2 pro výstavbu rodinného domu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
28/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím
prodávajícím (prodávajícím) a společností Pospíšil a.s., Okružní 5491, 760 05
Zlín, IČO 25556142, jako budoucím kupujícím (kupujícím), jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 2125/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 20 m2 zastavěné jednopodlažní přístavbou nové strojovny pro
vzduchotechniku k Domu služeb, dle geometrického zaměření po kolaudaci
stavby, na dobu určitou 3 let, za kupní cenu ve výši 1 500 Kč/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 nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a společností Pospíšil a.s.,
Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČO 25556142, jako nájemcem, jejímž předmětem
je nájem částí pozemku p. č. 2125/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 za
účelem vybudování jednopodlažní přístavby nové strojovny pro
vzduchotechniku k Domu služeb, za nájemné ve výši 15 % z ceny stanovené
dle CMZ platné v době uzavření nájemní smlouvy za m2/rok bez DPH, na
dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

-9-

Usnesení
29/24R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 768/494 a p. č. 768/29 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 10 m2 za účelem dočasného uložení stavebního
materiálu po dobu rekonstrukce chodníku k domu č. p. 6939 na ulici Příkrá ve
Zlíně, na dobu určitou, 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

Usnesení
30/24R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
400/107 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 6 m2 za účelem vybudování sjezdu
z komunikace k rodinnému domu č. p. 601 na ul. Boženy Němcové ve Zlíně,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a
OD

Usnesení
31/24R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 975/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 65 m2 za účelem vybudování parkovacích stání k
domu č. p. 1805 na ul. Pod Rozhlednou, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - odd. dopravy a OD

Usnesení
32/24R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 1635750450 ze dne 31. 3.
2005 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření
předmětu výpůjčky, tj. pozemku p. č. 605/1, k. ú. Mladcová, obec Zlín, o
výměru 35 m2 za účelem vybudování přístupu pro pěší ke vstupní brance a
podélného stání pro osobní automobil před rodinným domem č. p. 542 na ulici
Stráně ve Zlíně-Mladcové, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. dopravy a OD
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Usnesení
33/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupující, jejímž předmětem je
prodej pozemku p. č. st. 5662 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 15 m2 pro
majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví
kupujícího, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
34/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej pozemku p. č. st. 478 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 19 m2 pro
majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví
kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
35/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí směnné smlouvy a následně směnné smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím 1. směňujícím (1. směňujícím) a
jakožto budoucím 2. směňujícím (2.
směňujícím), jejímž předmětem je směna části pozemku p. č. 1610/2 k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 400 m2 ve vlastnictví statutárního
města Zlína zastavěné stavbou „Bytový dům Zborovská“ za část pozemku p.
č. st. 524 o výměře do 200 m2 k. ú. Příluky u Zlína - po demolici objektu č. p.
4142, který je nyní jeho součástí, ve vlastnictví fyzické osoby, dle
geometrického zaměření po realizaci hrubé stavby „Bytový dům Zborovská“,
s doplatkem za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch
statutárního města Zlína, přičemž hodnota směňovaných pozemků bude
stanovena znaleckým posudkem o ceně obvyklé, s účinností dnem uveřejnění
smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu určitou 3 let, dle podmínek
OMZ
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
36/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem
je nájem části pozemku p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
400 m2 pro realizaci stavby „Bytový dům Zborovská“, s účinností dnem
uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu určitou 3 let, s
tříměsíční výpovědní dobou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné
ve výši 189 Kč/m2/rok bez DPH, dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD
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, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 200 m2 pro vybudování sjezdů z komunikace, vjezdů, parkoviště
a zpevněných ploch v rámci realizace stavby „Bytový dům Zborovská“, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
37/24R/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 Sociální
službou pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovou organizací, Na
Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO 70850917, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka objektu č. p. 2, který je součástí pozemku p. č. st. 45,
částí pozemků p. č. st. 45 o výměře 930 m2, p. č. 84/3 o výměře do 500 m2 a
p. č. 84/26 o výměře do 1320 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín za účelem
rekonstrukce a přístavby objektu a následné poskytování sociální služby
"Domov pro osoby se zdravotním postižením", provozovanou vypůjčitelem,
na dobu určitou 25 let, dle podmínek OSaDŘ, OMZ, s výpovědní dobou 6
měsíců, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy viz
důvodová zpráva
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
udělení souhlasu organizaci Sociální služba pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace, Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČO
70850917, jakožto vypůjčiteli objektu č. p. 2, který je součástí pozemku p. č.
st. 45, částí pozemků p. č. st. 45, p. č. 84/26, p. č. 84/3 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín • s provedením stavebních úprav, které mají charakter technického
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zhodnocení, provedených na základě smlouvy o výpůjčce a se zachováním
výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu, a to na dobu stanovenou
pět let od provedení poslední platby příjemci (vypůjčiteli) ze strany řídícího
orgánů IROP • s odepisováním technického zhodnocení předmětu výpůjčky
Usnesení
38/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 25 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku k plynoměru u
rodinného domu č. p. 598 na ulici Klabalská I ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
39/24R/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 společností
CZECHIA LTD, s. r. o., Oldřichova 304/28, 128 00 Praha 2, IČO 26917971,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
370/117 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 17 m2 za účelem vybudování sjezdu
z komunikace na pozemek p. č. 400/60 k. ú. Prštné, obec Zlín, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
40/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
odvolání proti usnesení RMZ čj. 21/21R/2019 ze dne 21.10.2019 ve znění:
"Rada města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům I. Veselkové
567, Malenovice, I. Veselkové 567, Zlín - Malenovice 763 02, IČO 27688500,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 250/1
k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře 18 m2 za účelem vybudování
zpevněné příjezdové komunikace k pozemku p. č. 250/4 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OD
a OMZ"
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek pro dům I. Veselkové 567, Malenovice, I.
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Veselkové 567, Zlín - Malenovice 763 02, IČO 27688500, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 250/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře 18 m2 za účelem vybudování sjezdu
a zpevněné příjezdové komunikace k pozemku p. č. 250/4 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za podmínek OSaDŘ - odd.
dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
41/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 300 m2, za účelem oplocení zaužívané plochy u rodiného domu č. p.
3098 na ul. Podvesná VIII ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
42/24R/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 části pozemku p.
č. 65/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře do 75 m2 pro
majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku za kupní cenu ve výši dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
43/24R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.
č. 4246/10 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 42 m2 za účelem najíždění na
parkovací stání a do vjezdu na pozemcích p. č. 4248 a p. č. st. 7312 k. ú. 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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Usnesení
44/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou osoby obdarovaného u pozemku p. č. st. 4616/2 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 6 m2 ze
na
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
45/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4000170508
uzavřené dne 2.5.2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím prodávajícím
(prodávajícím) a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, náměstí T. G. Masaryka
5555 760 01 Zlín, IČO 70883521, jako budoucím kupujícím (kupujícím),
jehož předmětem je změna termínu 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 prodeje "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"
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
46/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 70/19R/2019 ze dne 23. 9. 2019 ve znění:„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. 5687/6 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku
zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH, souhlasí s pověřením Mgr. Pavla Brady,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení“
nesouhlasí
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. 5687/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 pro
majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví
kupujícího
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
47/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 71/19R/2019 ze dne 23. 9. 2019 ve znění:„Rada
města Zlína souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 5642/2
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku
zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího za cenu ve výši dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH, souhlasí s pověřením Mgr. Pavla Brady,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení“
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 5642/2 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku
zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
48/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína ze dne 09.04.2018, č.j. 1/7R/2018 ve znění
„Rada města Zlína souhlasí s uzavřením kupních smluv mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto
prodávajícím a vlastníky jednotek v domě s č. p. 4576, umístěném na pozemku
p. č. st. 6520 k. ú. Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id.
podílů na pozemku p. č. st. 6520 k. ú. Zlín o výměře 358 m2 v souladu s podíly
na společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1150 Kč/m2
bez DPH"
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě s č. p. 4576, umístěném na pozemku p. č. st. 6520
k. ú. Zlín, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id.
podílů na pozemku p. č. st. 6520 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 358 m2 v
souladu s podíly na společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
49/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
společností MMC Servis s.r.o., U Dráhy č. p. 382, 763 02 Zlín, část Louky,
IČO 25566946, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku
p. č. 1986/9 o výměře do 300 dle geometrického zaměření a pozemek p. č.
481/26 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře 316 m2 za účelem
scelení pozemků za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez
DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
50/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností MMC Servis s.r.o., U Dráhy č. p. 382, 76302 Zlín, část Louky,
IČO 25566946 jakožto nájemcem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
nájem části pozemku p. č. 306/34 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o
výměře 70 m2 za účelem vybudování příjezdu do provozovny na pozemku p.
č. st. 647 k. ú. Louky nad Dřevnicí, jako manipulační plochu a prostor pro
parkování, za nájemné ve výši 135 Kč/m2/rok bez DPH, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ, OD, OMZ a OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
51/24R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. e. 1250, garáž, nacházející se na
pozemku p. č. st. 5252 k. ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
52/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení smlouvy mezi Základní školou ORBIS Zlín,
a. s., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, IČO 05822629, jako původním
vypůjčitelem (postupitel), SYNOT REAL ESTATE, k. s., Sokolovská
541/198, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO 26221276, jako novým vypůjčitelem
(postupník) a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem (postoupení strana), jejímž předmětem
je postoupení smlouvy o výpůjčce č. 4000171189 ze dne 4. 9. 2017 části
pozemku p. č. 1109/31 o výměře 20 m2 a části pozemku p. č. 1109/32 o
výměře 200 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování sjezdu z
komunikace na parkoviště a vybudování veřejných parkovacích stání na
nového vypůjčitele SYNOT REAL ESTATE, k. s., Sokolovská 541/198, 180
00 Praha 8 Libeň, IČO 26221276
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
53/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemci,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 838/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 60 m2 pro rozšíření zahrady a údržbu zeleně u rodinného domu za
nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
54/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 974/10 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 713 m2 k zahrádkářskému účelu včetně vybudování chybějícího
oplocení (ze strany od lesa) za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, dle podmínek OMZ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
55/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem
je nájem pozemku p. č. 860/30 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 831m2 k
zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
56/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci,
jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 4089/4 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 85 m2 pro údržbu zeleně a zajištění přístupu na pozemek p. č. 768/128
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k. ú. Zlín a k rodinnému domu č. p. 3563 na ul. Příkrá ve Zlíně za nájemné ve
výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
57/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000191025 ze dne 1. 10.
2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je zvýšení výměry
předmětu nájmu o část pozemku p. č. 778/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o 46 m2, nově
na výměru 81m2 pro scelení zahrady, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
58/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 4000171120 ze dne 1. 9.
2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu části pozemku p. č. 676/87 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře
450 m2 k zahrádkářskému účelu ke dni 31. 12. 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
59/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 7/23R/2019 ze dne 18.11.2019 ve znění „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemku
p. č. 400/99 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 450 m2 k zahrádkářskému účelu,
za nájemné ve výši 0,784 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce a pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem"
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. 400/99 k. ú.
Prštné, obec Zlín o výměře 250 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 0,784 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
60/24R/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, skříně NN, uzemnění v rámci akce
„Velíková, pí Holíková, 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. 450, p. č. 451 k. ú. Velíková, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
61/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci stavby „Přeložka STL plynovodu, OKO Zlín – tř. T. Bati,
modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682“, 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. 979/86, p. č. 982/8, p. č. 4098 k.
ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
62/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky k RD č.p. 509, M.
Alše, Zlín-Prštné“, 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. 370/104 k. ú. Prštné, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
63/24R/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 v rámci akce „Zlín, Ristoro, a.s., 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.
4128/1, p. č. 4128/2, p. č. 4128/3 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
64/24R/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 v rámci akce „Mladcová, pí. Lukešová, 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.
st. 48/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
65/24R/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, kabelová skříň NN a uzemnění v rámci akce
„Zlín, p. Žák, 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. 620/13 k. ú. Zlín, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
66/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 768/473 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
25 m2 za účelem vybudování a opravy zpevněné plochy pro realizaci
přístavby k rodinnému domu č. p. 6796 na ul. Lesní Čtvrť I ve Zlíně ve
vlastnictví žadatele

Usnesení
67/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3722/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
55 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na
pozemcích p. č. 4624, p. č. 3730/16, p. č. 3730/2 a p. č. 3730/1 vše k. ú. Zlín,
ve vlastnictví žadatele

Usnesení
68/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000190118 ze dne 4. 2.
2019, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p. č.
972/39 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 15 m2 za účelem vybudování živého
oplocení s drátěnou podpěrou u rodinného domu č. p. 1717 na ul. Bratří
Sousedíků ve Zlíně

Usnesení
69/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1980/3, p. č. 1992/4 a p. č. 2030 k. ú. Louky
nad Dřevnicí, obec Zlín, o výměře do 50 m2 za účelem vybudování sjezdů k
plánované zástavbě rodinných domů na pozemcích p. č. 280/2, p. č. 83/1 a p.
č. st. 135, vše k. ú. Louky nad Dřevnicí, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
70/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5024/18 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 17 m2

Usnesení
71/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 267/38 k. ú. Štípa, obec Zlín o výměře
85 m2

Usnesení
72/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat pozemek p. č. st. 7725 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 18 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pod přístavbou u
rodinného domu č. p. 741 na ulici Podvesná XI ve Zlíně
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Usnesení
73/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčku č. 4000190286 ze dne 29. 3.
2019, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky části pozemku p. č.
200/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 72 m2 za účelem umístění restaurační
zahrádky, která funkčně souvisí s provozovnou kavárny Happy coffee v
objektu č. p. 5549 na ulici Soudní ve Zlíně, a to do 31. 12. 2020

Usnesení
74/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 275 k. ú. Štípa, obec Zlín, o výměře do 20
m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemcích
p. č. 267/36 a p. č. 267/37, k. ú. Štípa, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
75/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 193/1 k. ú. Velíková, obec Zlín, o výměře
do 10 m2 za účelem vybudování vjezdu z komunikace k rodinnému domu na
č. p. 177 v ul. Na Pavelce ve Zlíně, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
76/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 658/16 a p. č. 658/12 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín, o výměře do 30 m2 za účelem vybudování přístupového
chodníku a vjezdu z komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku
p. č. 658/3 k. ú. Malenovice u Zlína, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
77/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 980/7 a p. č. 980/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 60 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku, jednoho
parkovacího místa a oplocení zaužívané plochy u domu č. p. 1049 v ul. Bratří
Sousedíků ve Zlíně

Usnesení
78/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 1634650651 ze dne 25. 4. 2005,
ve znění pozdějších dodatků a k smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.
4000161593, ze dne 31. 1. 2017, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a budoucího prodeje části
pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 30 m2, pro vybudování
přístavby k domu č. p. 6191 na ul. Podvesná VIII ve Zlíně

Usnesení
79/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 2/22R/2019 ze dne 4. 11. 2019 ve znění:
„uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
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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“
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,
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. 1377 na třídě 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
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
80/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 2/22R/2019 ze dne 4. 11. 2019 ve znění:
„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“
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,
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. 1377 na tř. 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 uzavřením a podpisem
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Usnesení
81/24R/2019

Rada města Zlína
Schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést změnu (rekonstrukci) stavby mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako vlastníkem pozemků a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, jako stavebníkem, na dobu
určitou - po dobu provádění stavebních prací, maximálně do 31. 12. 2025, s
výpovědní dobou 1 měsíc, jejímž předmětem je změna (rekonstrukce) stavby
“Silnice II/491: Lukov – Velíková” na pozemcích p. č. 78/1 a p. č. 78/7 vše k.
ú. Velíková o celkové výměře do 1325 m2, dle podmínek OSaDŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
82/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 980/14 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 175
m2, jakožto plochy zastavěné stavbou parkovací plochy, pro vlastníka stavby
parkovací plochy

Usnesení
83/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
Zlínským zámkem o.p.s., se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511,
jako nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu předmětu nájmu, účelu
nájmu, výpovědní doby, podmínky parkování a dalších podmínek užívání
prostor v budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně dle zdůvodnění
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních podmínek
užívání pronajatých prostor, ostatních náležitostí dodatku, jeho uzavřením a
podpisem
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
Zlínským zámkem o.p.s., se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511,
jako nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu zařízení a vybavení
kuchyně a interiéru Zámecké restaurace a vinárny v budově č.p. 1 na ul.
Soudní ve Zlíně ke dni 31.12.2019
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako vypůjčitelem a
Zlínským zámkem o.p.s., se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511,
jako půjčitelem, jejímž předmětem je skončení výpůjčky hasících přístrojů,
nacházejících se v budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně ke dni 31.12.2019
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
84/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
23.12.2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem, Mgr. Marcelou Trčalovou,
Tečovice 343, 763 02 Zlín 4, IČO 67507981, jako stávajícím nájemcem a
Danou Naňákovou, Václavská 464, 760 01 Zlín, IČO 61412945, jako
přistupujícím nájemcem, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně
nájemce nebytového prostoru č. 9093 v budově č.p. 4786, která je součástí
pozemku p. č. st. 7267/1 (ul. Středová) k. ú. Zlín, obec Zlín o Danu
Naňákovou, Václavská 464, 760 01 Zlín, IČO 61412945 a rozšíření
stávajícího účelu nájmu - provozování léčebné rehabilitace o provozování
masérských služeb
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
85/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení smlouvy mezi MUDr. Helenou Nedbálkovou,
Vývoz 363, 760 01 Zlín, IČO 46311017, jakožto původním nájemcem
(postupitel), společností Praktiko Zlín s.r.o., Vývoz 363, 760 01 Zlín, IČO
08579415, jakožto novým nájemcem (postupník) a statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
(postoupená strana), jejímž předmětem je postoupení smlouvy o nájmu
nebytových prostor - jednotky č. 9097 v budově č. p. 4786, která je součástí
pozemku p. č. st. 7267/1 (ul. Středová) k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 58,80
m2 pro provozování ordinace praktického lékaře na nového nájemce Praktiko
Zlín s.r.o., Vývoz 363, 760 01 Zlín, IČO 08579415 a zvýšení nájemného z 554
Kč/m2/rok, tj. 32 556 Kč/rok na 1 500 Kč/m2/rok, tj. 88 200 Kč/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Praktiko Zlín s.r.o., Vývoz
363, 760 01 Zlín, IČO 08579415 na adrese Středová č.p. 4786, 760 05 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem souhlasu s umístěním sídla
společnosti

Usnesení
86/24R/2019

Rada města Zlína
zamítá
žádost MUDr. Jitky Isabely Michlové, jednatelky společnosti Unimeducal
Jitamosek s.r.o., Litomyšlská 1604, 560 02 Česká Třebová, IČO 06725007 –
nájemce, o „zrušení“ nájmu níže uvedených společných prostor ve
„Zdravotním středisku“ v budově č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně: 1.
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společná chodba 6,58 m2 2. vstup 1,42 m2 3. poštovní hala 0,44 m2 4. zádveří
4,25 m2
Usnesení
87/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor, nacházející se v budově (garáži) bez čísla
popisného či evidenčního, umístěné na pozemku p. č. st. 5076/1 k.ú. Zlín, obec
Zlín, přičemž tato výpůjčka bude realizována v případě, že dojde k převodu
uvedené nemovitosti do vlastnictví statutárního města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
, jako prodávající a statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím, jejímž
předmětem je výkup stavby, a to budovy bez čísla popisného či evidenčního
(garáže), umístěné na pozemku p.č.st. 5076/1 k.ú. Zlín, obec Zlín, za kupní
cenu ve výši 168.000 Kč
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
88/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi
, jako vlastníkem pozemku a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva
stavebníka provést a umístit stavbu "Zlín, Štípa, rekonstrukce přístupových
cest k ZŠ Nová cesta" na části pozemku p.č. 12/1 k.ú. Štípa, obec Zlín o
výměře do 18 m2, v trvalém záboru stavby
pověřuje
Michala Čížka, člena rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě a následně směnné smlouvy
mezi
jako
budoucím prvním směňujícím (prvním směňujícím) a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
budoucím druhým směňujícím (druhým směňujícím), jejímž předmětem je
směna části pozemku p.č. 12/1 k.ú. Štípa, obec Zlín o výměře do 18 m2, ve
vlastnictví
, dotčeného stavbou "Zlín, Štípa, rekonstrukce
přístupových cest k ZŠ Nová cesta", za část pozemku p.č. 10/1 k.ú. Štípa, obec
Zlín o výměře do 18 m2, ve vlastnictví statutárního města Zlína
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
89/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi
jako pronajímateli a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924
jako nájemcem, jehož předmětem je zvýšení nájemného u pozemků p. č.
1445/14 a p. č. 1446/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Štípa, obec
Zlín, ze stávajících 15 Kč/m2/rok na 50 Kč/m2/rok
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
90/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na prodej bytové jednotky č. 315 v domě čp. 5302 na ulici Podlesí IV
ve Zlíně a zastavěné části pozemku p. č. st. 8345 v k. ú. Zlín, obci Zlín z
majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzické osoby – nájemníka
bytové jednotky dle seznamu č. 2/2019, který je přílohou tohoto materiálu.

Usnesení
91/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 5352
na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, ke dni 31. 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 31. 12. 2019,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4206
na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 12. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
93/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
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Usnesení
94/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 poskytnutých městu
na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které
nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání
RMZ v roce 2019,
2. přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2019, které nebyly
součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMZ v
roce 2019 a které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, ale umožní
správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové
skladby v závislosti na jejich druhu

Usnesení
95/24R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků v případě získání dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu z rozpočtu statutárního města Zlína, a to
následovně:
1) v roce 2020 částku ve výši 37 120 633,00 Kč vč. DPH na pokrytí
předfinancování projektu, z toho částku ve výši 3 712 063,00 Kč vč. DPH na
povinnou spoluúčast financování projektu,
2) v roce 2021 částku ve výši 28 548 937,00 Kč vč. DPH na pokrytí
předfinancování projektu, z toho částku ve výši 2 854 894,00 Kč vč. DPH na
povinnou spoluúčast financování projektu, a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
96/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 dle příloh č. 1a a
1b,
2. revizi 24. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II dle přílohy č. 2.

Usnesení
97/24R/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 "Oprava části kanalizační stoky ul.
Rybníky IV. - Zlín",
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 ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
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Andrea Hrdličková, Odbor majetkové správy
Veronika Kočířová, Odbor právní,
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní.
Usnesení
98/24R/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 "Zlín, Kostelec – ul. Na Rusavě - kanalizace”,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Andrea Hrdličková, Odbor majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
99/24R/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
dodávky "Obnova zařízení firewall"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek 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
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
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Usnesení
100/24R/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 „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová
4786 a Okružní 4699, Zlín - VII. 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,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Vladislava Dorňáková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
101/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786 - VI.
etapa“, 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 „Rekonstrukce
bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786 - VI. etapa“, a to dodavatele
KERAMO D – Dohorák s.r.o., se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO:
27716104, nabídková cena bez DPH: 2 862 139,58 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
102/24R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, uzavíráním a podepisováním smluv o
dodávce elektrické energie s dodavateli této energie na období od ukončení
nájemního vztahu k nebytovému prostoru předchozím nájemníkem a
uzavřením nájemního vztahu s novým nájemníkem.
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Usnesení
103/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Boďa
– VÝTAHY ZLÍN s.r.o., se sídlem Klečůvka 43, 763 11 Zlín, IČO: 25587889,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je výměna výtahového stroje a ložiska
výtahu C v bytovém domě č. p. 4699, ul. Okružní, Zlín, za cenu 300.000 Kč
bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
104/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technických
pracovníků č. 4000181712 ze dne 30.11.2018, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, IČ 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako
objednatelem a společností ATAK – bezpečnostní služba, s.r.o. IČO:
27698360 se sídlem se sídlem tř. Tomáše Bati 1635, 765 02 Otrokovice, jako
poskytovatelem, jímž se zužuje předmět plnění o poskytování služeb v domě
č.p. 5302 Podlesí IV Zlín, a tomu odpovídající snížení ceny plnění o 7 260
Kč/měs. včetně DPH
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb technických pracovníků , jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/24R/2019

Rada města Zlína
ruší
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,
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
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku č. 3, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
106/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č. 1700140068 o poskytování služeb v
rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 002 83 924, jako
zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín Louky, Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČ: 607 11 086, jako pověřenou
osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 3 a 4 dle zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí příloh a jejich podpisem.

Usnesení
107/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavžení Dodatku č. 2 Smlouvy č. 1700140068 o poskytování služeb v rámci
komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 002 83 924, jako
zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín Louky, Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČ: 607 11 086, jako pověřenou
osobou, dle zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí předmětného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
108/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro provedení
stavby „Centrální park Jižní Svahy Zlín – III. etapa - Vodní biotop“, mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako objednatelem a Doc. Ing. Pavlem Šimkem, místo podnikání
Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129 jako zhotovitelem, za
cenu 575 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
109/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1700180002, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO: 00283924 a
příkazníkem
na výkon
technického dozoru akce "Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm
Jižní Svahy“, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
služby v hodnotě 28 000 Kč (příkazník není plátce DPH),
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem.
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Usnesení
110/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na koupi dřevní hmoty v roce 2020 mezi
prodávajícím statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 a kupujícím Petr Machů, místo podnikání Příluky, Horní
Dědina 409, 760 01 Zlín, IČO: 66603153 za ceny dle poptávkového listu,
který je přílohou rámcové kupní smlouvy
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
111/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření kupní smlouvy na dodávku nové nepoužité spodní frézky pro OMZ
MMZ mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a prodávajícím FELDER
Group CZ s.r.o. se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5, IČO: 27731553
za celkovou kupní cenu 227 000,00 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
112/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření kupní smlouvy na dodávku nové nepoužité pásové brusky pro OMZ
MMZ mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a prodávajícím FELDER
Group CZ s.r.o. se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5, IČO: 27731553
za celkovou kupní cenu 108 000,00 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
113/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo na opravu venkovní dopravní trasy odprašnění
stolařské dílny Zlín, Santražiny čp. 5326 pro OMZ MMZ mezi statutárním
městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem KLMN, spol. s r.o. se sídlem
U Letiště 1782, 765 02 Otrokovice, IČO: 46975772 za celkovou cenu 170
490,- Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
114/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provozu kanalizace pro veřejnou potřebu
ve vlastnictví statutárního města Zlína, č. 3400110169, ze dne 30. 12. 2011,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako vlastníkem kanalizace, a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO:
61859575, jako provozovatelem kanalizace, jehož předmětem bude s
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účinností od 1. 1. 2020 rozšíření provozované kanalizace o 3 úseky kanalizací
v celkové délce cca 4,83 km, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí uvedeného
Dodatku č. 4 a jeho uzavřením a podpisem,
schvaluje
navýšení nájemného ze strany statutárního města Zlína, jako vlastníka
kanalizace, vůči společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., jako
provozovateli kanalizace, pro rok 2020, a to částku o 15.000,- Kč/rok bez
DPH, v důsledku čehož dojde ke zvýšení nájemného ze stávající částky
486.620,- Kč na částku 501.620,-Kč/rok bez DPH, a to v návaznosti na
rozšíření provozované kanalizace o 3 nové úseky kanalizace dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
Usnesení
115/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001647419 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.10
v domě č.p. 292 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
116/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001648203 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
nebytového prostoru č.90 v domě č.p. 94 na ulici Dlouhá ve Zlíně k distribuční
soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za
cenu dle ceníku provozovatele distribuční soustavy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
117/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb SE070064445
(dodávka elektrické energie) mezi společností CENTROPOL ENERGY, a.s.,
se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302, jako
dodavatelem a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako odběratelem, jehož předmětem je dodávka elektrické energie
do nového odběrného místa EAN 859182400 na adrese Kvítková 4122, 760
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01 Zlín (1.NP, sklad) dle podmínek smlouvy.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
118/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Dodatek č. 8 k Pojistné smlouvě č. 8059747416 uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924, jako pojistníkem a ČSOB Pojišťovnou, a.s.,
členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené
předměstí, Pardubice, 532 18, IČO: 45534306, jako pojistitelem, jehož
předmětem je prodloužení stávající pojistné smlouvy do 31. 03. 2020
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 8 a jeho podpisem

Usnesení
119/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako prodávajícím, a společností STEZA Zlín, spol. s
r. o., se sídlem Hradská 888, Zlín, IČO: 26270986, jako kupujícím, jejímž
předmětem bude prodej drobného hmotného majetku užívaného v rámci
areálů městských lázní a letních koupališť Zelené a Panorama ve Zlíně, a to
za cenu stanovenou vzhledem k době pořízení na 177.657,95 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
120/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku hardware a software pro zálohávání dat
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER
s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO: 46992308, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je nákup zařízení pro zálohování včetně
software za cenu 384 800,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
121/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o najmu a poskytování služeb mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
odběratelem a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s
r.o., se sídlem Žarošická 13, 62800 Brno, IČO: 00176150 jako dodavatelem,
jejímž předmětem je nájem 1 kusu multifunkčního zařízení bizhub C308 a
poskytnutí služeb s tím souvisejících za cenu 600 Kč bez DPH měsíčně
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
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jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
122/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a společností Tovega Grand, s.r.o., se sídlem
Šířava 295/17, 750 02 Přerov, IČ 28647998, jejímž předmětem je nákup 500
ks dětských dek za cenu ve výši 264,46 Kč bez DPH za 1 kus.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
123/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
základní parametry, vize a cíle dalšího fungování obchodních korporací s
majetkovou účastí statutárního města Zlína dle přílohy č.1 a přílohy č. 2,
příspěvkových organizací dle přílohy č. 3 a obecně prospěšné společnosti dle
přílohy č. 4
ukládá
1) primátorovi statutárního města Zlína zajistit prostřednictvím jednání Rady
města Zlína ve funkci jediného společníka jednotlivých obchodních korporací
vyjmenovaných v příloze č. 1 vypracování střednědobého plánu hospodaření
a rozvoje obchodních korporací, a to v souladu se základními parametry,
vizemi a cíli dle přílohy č. 1, 2) primátorovi statutárního města Zlína zajistit
projednání rozpracování základních parametrů dle přílohy č. 2 na valné
hromadě obchodní korporace Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., a
to do podoby střednědobého plánu hospodaření a rozvoje obchodní korporace,
3) ředitelům příspěvkových organizací vyjmenovaných v příloze č. 3
rozpracovat základní parametry, vize a cíle dle přílohy č. 3 do podoby
dlouhodobého výhledu rozvoje organizace, 4) zástupcům statutárního města
Zlína ve Správní radě Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., zajistit
projednání rozpracování základních parametrů, vizí a cílů dle přílohy č. 4 a to
do podoby střednědobého plánu hospodaření a rozvoje obecně prospěšné
společnosti

Usnesení
124/24R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 99/21R/2019 ze dne 21.10.2019 ve znění:
"RMZ souhlasí s novelizací Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína dle
přílohy a doporučuje ZMZ ke schválení"
souhlasí
s novelizací Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
125/24R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
záměr Městské policie Zlín zavést s účinností k 1. 1. 2020 následující
stabilizační a sociální program: - Individuální rehabilitační volno pro
strážníky a další zaměstnance s poskytnutím příjmu v délce 4 respektive 5
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kalendářních dní v roce po 7 letech pracovního poměru v zaměstnání a
následně každý další rok (dle služebního a pracovního zařazení), - Ozdravný
pobyt pro strážníky k upevnění tělesného a duševního zdraví v délce 5
kalendářních dní (4 nocí) v roce po 10 letech služby strážníka a následně
každých pět let (ve formě relaxačního pobytu), - Finanční příspěvek pro
strážníky za odpracované roky po pěti letech.
Usnesení
126/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vybudování domova se zvláštním režimem pro nesoběstačné
nepřizpůsobené osoby,
pověřuje
náměstka Mgr. Aleše Dufka - ve spolupráci s pověřeným radním vytipováním vhodné lokality a následným zadáním studie, dle zdůvodnění.

Usnesení
127/24R/2019

Rada města Zlína
odvolává
na základě písemné žádosti členky Řídícího výboru paní PhDr. Jany
Langerové z funkce členku Řídícího výboru "Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Zlín II" v souladu s postupy zpracování místních akčních
plánů a dle Statutu Řídícího výboru paní PhDr. Janu Langerovou a
jmenuje
paní Mgr. Michaelu Černoškovou - ředitelku Církevní základní školy a
mateřské školy Zlín do funkce členky Řídícího výboru projektu "Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II".

Usnesení
128/24R/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 Operačního programu Životní prostředí Hospodaření s dešťovou vodou a k realizaci podporovaných opatření na
pozemcích p.č. 19, p.č. 20, p.č. 21/1, vše v k.ú. Štípa, obec Zlín, v majetku
statutárního města Zlína, které základní škola užívá na základě smlouvy o
výpůjčce, dle podmínek dotačního programu a
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výše uvedeného
souhlasu.

Usnesení
129/24R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 465/19R/98, včetně všech jeho následujících změn a doplnění, ve
znění: "Rada města Zlína schvaluje a) hodnotu dárkového balíčku pro
jubilanty našeho města při dovršení věku 75, 80, 85 let ve výši 200 Kč, při
dovršení věku 90 a více let ve výši 250 Kč a při dovršení věku 100 a více let
ve výši 800 Kč, b) hodnotu kytičky pro všechny věkové kategorie ve výši 50
Kč, c) hodnotu dárkového balíčku, který dostávají 1x ročně dobrovolní občané
města, zajišťující předávání dárků jubilantům, ve výši 1 000 Kč", s účinností
od 1. 1. 2020,
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ruší
usnesení č. 625/24R/2001 ve znění "Rada města Zlína schvaluje novelizaci
projektu Jubilantů města Zlína a ukládá tajemníkovi MMZ zajistit jeho
realizaci s účinností od 1. 1. 2002", s účinností od 1. 1. 2020,
schvaluje
novelizaci projektu Jubilanti města Zlína ve formě Pravidel pro poskytování
věcných darů pro jubilanty statutárního města Zlína a pro dobrovolníky
zajišťující předávání darů jubilantům, s účinností od 1. 1. 2020,
schvaluje
v rámci projektu Jubilanti města Zlína a) hodnotu věcného daru ve formě
dárkového balíčku pro jubilanty statutárního města Zlína při dovršení věku 75,
80, 85, 90 a více let ve výši 400 Kč, b) hodnotu věcného daru ve formě
dárkového balíčku pro jubilanty statutárního města Zlína při dovršení věku
100 a více let ve výši 1 000 Kč, c) hodnotu věcného daru ve formě dárkových
poukazů, které obdrží 1x ročně dobrovolníci, zajišťující předávání blahopřání
a věcných darů jubilantům statutárního města Zlína, ve výši 100 Kč za každý
kalendářní měsíc činnosti, nejvýše 1 200 Kč za kalendářní rok a obvod, d)
hodnotu věcného daru ve formě květin pro jubilanty statutárního města Zlína
při dovršení věku 75, 80, 85, 90 a více let, jež jsou umístěni v domovech pro
seniory, a to ve výši 150 Kč, e) hodnotu věcného daru ve formě květin pro
jubilanty statutárního města Zlína při dovršení věku 100 a více let ve výši 500
Kč, s účinností od 1. 1. 2020,
schvaluje
v rámci agendy Občanské záležitosti hodnotu vánočních balíčků pro děti
umístěné v dětských domovech se sídlem na území města Zlína ve výši 500
Kč na jedno dítě, s účinností od 2. 12. 2019.
Usnesení
130/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Ceník nájmů v Kongresovém centru Zlín, platný od 1.1.2020, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucího Odboru Kulturní centrum Mgr. Petra Jordána k uzavření dodatků k
rámcovým smlouvám na krátkodobé nájmy Kongresového centra Zlín, na
základě kterých budou v rámcových smlouvách aktualizovány odkazy na
příslušné části schvalovaného nového Ceníku nájmů v Kongresovém centru
Zlín.

Usnesení
131/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zpívání u vánočního stromečku” na veřejném prostranství
mezi ulicemi Pekárenská, Přístav a Staromlýnská dne 7. 12. 2019 od 17:00 do
21:00 hodin pořadatele Sdružení za zdravé Příluky, Dolní dědina 238, 760 01
Zlín, IČO: 26610612: - udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce
na jiném místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č.
33/2004, mezi ulicemi Pekárenská, Přístav a Staromlýnská v Příluku.

Usnesení
132/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Rozsvícení vánočního stromu + Mikuláš” na části zelené
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plochy vedle ulice Náves Prštné dne 8. 12. 2019 od 17:00 do 21:00 hodin
pořadatele SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín-Prštné, Náves 636, 760
01 Zlín, IČO: 65792211:
- 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 části zelené
plochy vedle ulice Náves Prštné.
Usnesení
133/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akci „Česko zpívá koledy - ZŠ Okružní zpívá koledy” na
prostranství parkoviště vedle prodejny ALBERT dne 11. 12. 2019 od 17:45
do 18:45 hodin pořadatele Základní škola Zlín, příspěvková organizace,
Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO: 46307745:
- 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 části
parkoviště vedle prodejny ALBERT ulice Okružní.

Usnesení
134/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
účast zástupců MMZ na veletrzích cestovního ruchu v roce 2020:
1) GO a Regiontour Brno (16. - 19. 1. 2020)
2) ITF Slovakiatour Bratislava, Slovensko (23. - 26. 1. 2020)
3) Holiday World Praha (13. 2. - 16. 2. 2020)
4) Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava (28. 2. – 29. 2. 2020)
5) INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA Hradec Králové (13. 3. - 14. 3. 2020)
6) FOR BIKES Praha Letňany (20. 3. - 22. 3. 2020)
7) ITEP Plzeň (září 2020)

Usnesení
135/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování,
stravné, kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do
města Bílsko-Bělá (Polsko) v rámci sítě přenosu URBACT III s názvem
Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních talentů pro:
- Kamilu Gamalovou, projektovou manažerku,
- Pavla Krutila, proděkana pro internacionalizaci Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
- Zuzanu Matulovou, RIS 3 developera strategických projektu
Technologického inovačního centra,
- Scotta Andrewse, zástupce mezinárodních občanů ve Zlíně
ve dnech 9. - 12. 12. 2019.

Usnesení
136/24R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
informaci o současné nevyhovující situaci v oblasti klíčového pracoviště
zabývajícího se architekturou a urbanismem města Zlína.
souhlasí
se zřízením příspěvkové organizace s názvem Kancelář architekta města Zlína,
příspěvková organizace, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, s účinností ke dni 1.
1. 2020
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souhlasí
se zřizovací listinou příspěvkové organizace Kancelář architekta města Zlína,
dle přílohy
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, všemi potřebnými kroky
a jednáními vedoucími k založení předmětné příspěvkové organizace,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
137/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zahájení procesu výběru nejvhodnějších návrhů na využití rozvojového území
ulice Březnická pod sportovní halou v centru města Zlína
schvaluje
vyhlášení výzvy k podání návrhů na budoucí využití rozvojového území ulice
Březnická pod sportovní halou v centru města Zlína
pověřuje
primátora města Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním podrobností výzvy k
podání návrhů a jejím podpisem

Usnesení
138/24R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Dohodu o souhlasu a podmínkách připojení místní komunikace na silnici,
mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací,
IČO:00283924, a Statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, dle příloh,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor v.r.

MUDr. Miroslav Adámek
náměstek primátora v.r.
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