Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
6. schůze

18. 3. 2019

Usnesení
1/6R/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
STAVMAT STAVEBNINY a.s., Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, IČO
25121049, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2233/10 k.ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín o celkové výměře do 50 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace
do areálu STAVMAT STAVEBNINY a.s., Zlín-Malenovice, dle podmínek
OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/6R/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, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
1174/2 k.ú. Prštné, obec Zlín o celkové výměře do 15 m2 pro údržbu zelené
plochy, která navazuje na předzahrádku domu č.p. 236 na ul. Vinohrady, ZlínPrštné, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/6R/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 GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO VTL
Dřevnice – nadzemní přechod“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. st. 2485/6 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlína
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/6R/2019

Rada města Zlína
chvaluje
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, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto oprávněným, na
dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín-Štípa, p. Hrančík, kab.
NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1444/7 k.ú.
Štípa, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 4000190127 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jehož předmětem je doplnění účelu "uložení
a provozování distribuční soustavy" o "uložení dvojice trubek HDPE 40" v
rámci akce „Zlín, ALITRON-OST s.r.o., kabelové ved. VN“, přes pozemek
p.č. 3461/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 k nájemní smlouvě č. 4000151716 uzavřené dne 30.
10. 2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jehož předmětem je změna trasy vedení inženýrských sítí, snížení
výměry a vrácení části úplaty v rámci akce „Polyfunkční komplex
Štefánikova“ přes pozemek p.č. 556/7, p.č. 605/4 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 4590, se sídlem Luční 4590, 760
05 Zlín, IČO 27714675, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 92 m2 pro
umístění lešení a zařízení staveniště za účelem opravy balkonů bytového domu
č.p. 4590 na ul. Luční, Zlín - 1. etapa (severozápad) na dobu určitou, s
účinností od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1
týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím
vlastníků jednotek domu č. p. 4590, se sídlem Luční 4590, 760 05 Zlín, IČO
27714675, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 92 m2 pro umístění
lešení a zařízení staveniště za účelem opravy balkonů bytového domu č.p.
4590 na ul. Luční, Zlín – 2. etapa (jihovýchod) na dobu určitou, s účinností od
data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
8/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 5106/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 22 m2

Usnesení
9/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 374/2 k.ú. Kudlov, obec Zlín o výměře 24 m2

Usnesení
10/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 197/13 k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o
výměře do 100 m2 a část pozemku p.č. 1241/2 k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín
o výměře do 20 m2 oba ve vlastnictví statutárního města Zlína za část
pozemku p.č. st. 31 k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře do 20 m2 a část
pozemku p.č. 90/2 k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře do 5 m2 ve
vlastnictví fyzické osoby s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných
pozemků ve prospěch statutárního města Zlína

Usnesení
11/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 30 m2 za účelem vybudování přístavby a přístupového schodiště
k domu
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Usnesení
12/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3247/7 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 50 m2 za účelem vybudování přístavby a přístupového schodiště
k domu

Usnesení
13/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p.č. 1986/9 k.ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 130 m2 pro vybudování přístupu a příjezdu
na pozemky ve vlastnictví právnické osoby a jejich scelení

Usnesení
14/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor o výměře 67 m2 v budově bez č.p./č.ev., která
je součástí pozemku p.č. st. 387, k.ú. Mladcová, obec Zlín (objekt bývalé
hasičské zbrojnice) pro činnost spolku Junák – český skaut, středisko Impeesa
Zlín, z.s. a Junák – český skaut, 3. středisko Zlín z.s.

Usnesení
15/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor (prostor č. 91) o výměře 103,06 m2 v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 5302, stojící na pozemku p.č. st. 8345 v k.ú.
Zlín, obci Zlín (ul. Podlesí IV ve Zlíně) Krajské knihovně Františka Bartoše
ve Zlíně pro její činnost

Usnesení
16/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (prostor č. 9226) o výměře 87,42
m2 v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699, stojící na pozemku p.č. st.
6648/1 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Okružní ve Zlíně)

Usnesení
17/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání (prostor č. 90) o výměře 109,18
m2 v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží budovy č.p. 94, stojící na
pozemku p.č. st. 203/1 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Dlouhá ve Zlíně)

Usnesení
18/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3152/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
650 m2 a část pozemku p.č. 3152/7 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 250 m2
k zahrádkářskému účelu

Usnesení
19/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 732/78 a p.č. 732/76 vše k.ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře do 316 m2 pro sjezd ke garážím a údržbu vypůjčené plochy
u bytového domu č.p. 4167-72 na ul. Obeciny ve Zlíně
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Usnesení
20/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. st. 402 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 20 m2 pro zajištění přístupu k pozemku p.č. st. 700/3 k. ú. Zlín,
obec Zlín

Usnesení
21/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 4000190044 ze dne 14.
1. 2019, jehož předmětem je změna umístění stavby objektu na části pozemku
p.č. 93 k.ú. Velíková o výměře 14 m2, který bude sloužit jako sociální zázemí
řidičů MHD

Usnesení
22/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1090/19 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 35
m2 pro sjezd z komunikace na odstavnou plochu na pozemku p.č. 1090/16 k.
ú. Zlín, obec Zlín u budovy č.p. 588 na nám. T. G. Masaryka ve Zlíně

Usnesení
23/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1109/178 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 16 m2 pro umístění restaurační zahrádky

Usnesení
24/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1109/178 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 12 m2 pro umístění restaurační zahrádky

Usnesení
25/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 973 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 146
m2 pro výsadbu živého plotu a údržbu zelené plochy

Usnesení
26/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1861/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 4 m2 pro sjezd z komunikace k budoucí stavbě garáže na
pozemku p.č. 632/2 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín (ul. 1. máje, Zlín Malenovice)

Usnesení
27/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 2
m2 pro vybudování zpevněné plochy a schodiště k vedlejšímu vstupu do domu
v rámci realizace přístavby domu

Usnesení
28/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku 1508/1 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
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do 60 m2 pro vybudování 3 podélných parkovacích stání
Usnesení
29/6R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 9003 k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 41 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby k domu č.p.
Bratří Sousedíků, Zlín za cenu ve výši dle CMZ
č. 11, tj. 1 150 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
30/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 4084/2 ostatní plocha,
silnice o výměře 1 858 m2 v obci Zlín a k. ú. Zlín z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, v souvislosti s majetkoprávním
vypořádání pozemku po realizaci stavby "Zlín, křižovatka ulic K Pasekám Pasecká - Stráže, Pasecká - Klabalská",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem žádosti a dalším jednáním
v této věci.

Usnesení
31/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p. č. 639/173
ostatní plocha o výměře 67 m2 a p. č. 639/174 ostatní plocha o výměře 317
m2, oddělených z pozemku p. č. 639/57 orná půda, nově vzniklého pozemku
p. č. 639/175 ostatní plocha o výměře 3 440 m2, odděleného z pozemků p. č.
639/6 orná půda, p. č. 639/57 orná půda a p. č. 659/1 ostatní plocha, vše v obci
Zlín, k. ú. Lužkovice, dle geometrického plánu č. 830-20235/2018 z
vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO 01312774, do vlastnictví statutárního
města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, v souvislosti s
majetkoprávním vypořádáním pozemku po realizaci stavby „Cyklostezka Zlín
Příluky – Lůžkovice - Klečůvka“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem žádosti a dalším jednáním
v této věci.

Usnesení
32/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na směnu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p. č. 3897
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zahrada o výměře 1 783 m2 v obci Zlín a k. ú. Zlín, ve vlastnictví fyzické
osoby, za pozemky p. č. 660/5 zahrada a p. č. st. 915 v obci Zlín, k. ú. Prštné,
ve vlastnictví statutárního města Zlína, s doplatkem odpovídajícím rozdílu cen
směňovaných nemovitostí
Usnesení
33/6R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
,
jako prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím, jejímž předmětem je
výkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p. č. 3897 zahrada o
výměře 1 783 m2 v obci Zlín a k. ú. Zlín za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 665 850 Kč,
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření.

Usnesení
34/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na směnu nově vzniklého pozemku p. č. 2679/2 ostatní plocha o výměře
111 m2 v obci Zlín a k. ú. Zlín, odděleného dle geometrického plánu č. 871152/2018 z pozemků p. č. 2679/1 zahrada a p. č. 2680/1 zahrada v obci Zlín a
k. ú. Zlín, ve vlastnictví fyzické osoby, za nově vzniklý pozemek p. č. 3478/3
ostatní plocha o výměře 20 m2 v obci Zlín a k. ú. Zlín, ve vlastnictví
statutárního města Zlína, s doplatkem odpovídajícím rozdílu cen
směňovaných nemovitostí.

Usnesení
35/6R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou
republikou - Lesy České republiky, s. p., sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, jako předávajícím,
a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako přebírajícím, jejímž předmětem je bezúplatný převod
pozemků p. č. 4084/1 ostatní plocha o výměře 68 m2 a p. č. 2623/27 ostatní
plocha o výměře 224 m2, oba v obci Zlín a k. ú. Zlín, pozemků p. č. 258/2
ostatní plocha o výměře 410 m2, p. č. 1275/9 ostatní plocha o výměře 168 m2,
p. č. 296/7 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. č. 296/8 ostatní plocha o výměře
15 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína,
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření.

Usnesení
36/6R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. j. 114/23R/2018 ze dne 26. 11. 2018 ve
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znění: "Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
mezi
jako vlastníkem pozemků a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem
je právo provést stavbu s názvem "Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice
Švermova'' na části pozemku p. č. st. 156/2 zastavěná plocha a nádvoří a na
části pozemku p. č. 192/2 zahrada oba v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína.
Na základě této smlouvy vlastníci pozemku souhlasí s realizací a trvalým
umístěním stavby "Zlín Malenovice - oprava chodníku v ulici Bezručova'' a to
v souladu s projektovou dokumentací".
schvaluje
uzavření smlouvy o právo provést stavbu mezi
, trvale
bytem
, jako vlastníkem pozemků a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu vlastníka
pozemků s realizací a trvalým umístěním stavby "Zlín Malenovice - oprava
chodníku v ulici Bezručova'' na částech pozemků p. č. st. 156/2 zastavěná
plocha a nádvoří a p. č. 192/2 zahrada, oba v obci Zlín a k. ú. Malenovice u
Zlína, a to v souladu s projektovou dokumentací
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
37/6R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. j. 55/3R/2019 ze dne 4. 2. 2019 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi GasNet, s. r.
o. , se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567,
zařízení a stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu".
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících mezi GasNet, s. r. o. , se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako vlastníkem plynárenského
zařízení a statutární městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČO 00283924, jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a
stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy

Usnesení
38/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 3300170005 mezi
, jakožto pronajímatelem a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto nájemníkem, jehož předmětem je změna bankovního spojení
pronajímatele,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
39/6R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) mimořádné přidělení bytu pani

,

b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
panu
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
zamítá
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
schvaluje
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
f) mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 4699 na ul. Okružní
ve Zlíně, paní
, a to
na dobu určitou 1/2 roku s možností prodlužování až na dobu neurčitou v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy a za podmínky vrácení stávajícího bytu č.
o velikosti 1+kk v
domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně,
g) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu 2+kk v domě čp. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, manželům
trvale bytem
a to na dobu určitou 1/2 roku s možností prodlužování až
na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy a za podmínky vrácení stávajícího bytu o
velikosti 2+kk v domě čp. 4699/530 na ul. Okružní ve Zlíně
Usnesení
40/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve
Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 30. 9. 2019, s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 2019,
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na
základě mimořádného přidělení stávajícího bytu) mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č.p. 3260
na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu určitou do 30. 9. 2019, s
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možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného
užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné
ve výši 65 Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4.
2019.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
41/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
manželům
a uzavření smlouvy o nájmu bytu
pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a manžely
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou 3 měsíce s
možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného
užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné
ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode
dne 1.5.2019,
b) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby paní
a uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně
postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve
Zlíně, o velikosti 1 + 0, na dobu určitou 6 měsíců s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 50
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne
1.4.2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem,
zamítá
c) mimořádné přidělení bytu č.
o velikosti 1 + kk pro seniory a zdravotně
postižené osoby v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně paní
d) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby, o
velikosti 1 + kk, panu
trvale bytem
,
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby a přijetí a zařazení žádosti o nájem bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby do evidence žadatelů paní
trvale bytem

Usnesení
42/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se
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sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a paní
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4208
na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 3. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
43/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 6 v budově bez
č.p./č.ev. (garáže G 7, ozn. č. 4533), která je součástí pozemku p.č. st. 6637/1
(ul. Jílová) v k. ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši 580 Kč + DPH, podle
Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku
statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2. 11. 2018 v čl. 5, odst. 1a)
- změna nájemce po smrti původního nájemce.

Usnesení
44/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění změny nájemce u garážové jednotky č. 14 v budově č.p.
5302, která stojí na pozemku p.č. st. 8345 (ul. Podlesí IV) v k. ú. Zlín, obci
Zlín, za nájemné ve výši 1 210 Kč + DPH, s podmínkou zaplacení jistoty ve
výši trojnásobku nájmu vč. DPH, podle Pravidel pro nájem garáží a
garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína
schválených v ZMZ dne 2. 11. 2018 v čl. 5, odst. 1b) - změna nájemce po
rozvodu manželů.

Usnesení
45/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o skončení nájmu podzemního parkovacího stání mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pronajímatelem a
, jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
podzemního parkovacího stání č.
v budově bez č.p./č.ev., která stojí na
pozemcích p.č. st. 7512/1, p.č. st. 7512/2, p.č. st. 7512/3, p.č. st. 7512/4, p.č.
st. 7512/5 a 7512/6 (garáže PPS 3 na ul. Podlesí II ve Zlíně) v k. ú. Zlín, obci
Zlín s účinností ke dni 31. 3.2019
b) uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem podzemního parkovacího stání č.
v budově bez č.p./č.ev., která stojí na pozemcích p.č. st. 7512/1, p.č. st.
7512/2, p.č. st. 7512/3, p.č. st. 7512/4, p.č. st. 7512/5 a 7512/6 (garáže PPS 3
na ul. Podlesí II ve Zlíně) v k. ú. Zlín, obci Zlín, na dobu neurčitou od 1. 4.
2019, s výpovědní dobou dle občanského zákoníku, za nájemné ve výši 520
Kč/měsíc + DPH (výměna podzemního parkovacího stání dle Pravidel).
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitosti dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
46/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 3/2019 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor garážového stání č. 46972877, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
panem
, jako nájemcem,
jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce garážového stání
č.
v budově č. p. 4697 (garáže G 18), která je součástí pozemku p. č. st.
6643 (ul. Okružní-Středová) v k. ú. Zlín, obci Zlín, o paní
, zvýšení nájemného na částku
500 Kč/měsíc + DPH a zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného vč. DPH, podle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a
prodej garáží v majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2.
11. 2017 v čl. 5, odst. 1d), s účinností od 1. 4. 2019
b) uzavření dohody o skončení nájmu garážového stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu garážového stání č.
v budově ev. č. 4581 (garáže G 5), která je součástí pozemku p. č. st. 6053/1
(ul. Slunečná) v k. ú. Zlín, obci Zlín, k 31. 3. 2019
c) uzavření smlouvy o nájmu garážového stání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a panem
, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem garážového
stání č.
v budově ev. č. 4581 (garáže G 5), která je součástí pozemku p. č.
st. 6053/1 (ul. Slunečná) v k. ú. Zlín, obci Zlín, na dobu neurčitou od 1. 4.
2019, s výpovědní dobou 3 měsíce, v případě porušení ujednání smlouvy
výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s
podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč.
DPH, podle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v
majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2. 11. 2017 v čl. 5,
odst. 1d)

Usnesení
47/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 16 000 Kč paní
, a uzavření
dohody o prominutí poplatků z prodlení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem a paní
, jakožto dlužníkem, jejímž předmětem je prominutí poplatků z prodlení
ve výši 16 000 Kč, a
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednání ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
48/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 8/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
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2. dofinancování investiční akce uvedené v tab.č.14 z finančních prostředků
následujícího období, v souladu s čl. III, odst. 3. písm. d) Pravidel přidělování
a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína
Usnesení
49/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o přidání nového obchodního místa využívajícího platební
terminál na společnost Global Payments s.r.o., sídlem V olšinách 626/80,
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 04235452, za účelem instalace nového
platebního terminálu, určeného pro bezhotovostní příjem plateb
prostřednictvím platebních karet,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem žádosti o přidání
nového obchodního místa využívajícího platební terminál

Usnesení
50/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením nájemních smluv mezi příspěvkovou organizací
ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026 a nájemci, dle přílohy č. 1

Usnesení
51/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2019 příspěvkové
organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy č.1,
2. odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy č. 2

Usnesení
52/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
odpisové plány pro rok 2019 u příspěvkových organizací zřizovaných
statutárním městem Zlínem na úseku školství, dle přílohy č. 1.

Usnesení
53/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
plán tvorby a čerpání fondu investic pro rok 2019 školských příspěvkových
organizací, zřízených SMZ, dle přílohy.

Usnesení
54/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele v roce 2019 z fondu investic níže
uvedeným příspěvkovým organizacím:
Základní škola E. Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, IČO 71007997 ve výši
300 000 Kč
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, IČO 71008012 ve výši 1 300 000 Kč
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, IČO 71008021
ve výši 500 000 Kč
Základní škola Komenského II Zlín, Havl.nábř. 2567, IČO 00402371 ve výši
350 000 Kč
Základní škola Zlín, Komenského 78, IČO 71008047 ve výši 900 000 Kč
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Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, IČO 71008080 ve výši 200 000 Kč
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, IČO 71008098 ve výši 600 000 Kč
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, IČO 71008110 ve výši 1 500 000 Kč
Základní škola Zlín, M. Alše 558, IČO 71008144 ve výši 500 000 Kč
Základní škola Zlín, Okružní 4685, IČO 46307745 ve výši 1 100 000 Kč
Základní škola Zlín, Křiby 4788, IČO 71008179 ve výši 1 100 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, IČO 71007598 ve výši 500 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, IČO 71007695 ve výši 450 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, IČO 71007504 ve výši 165 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, IČO 71006958 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Luční 4588, IČO 71007351 ve výši 100 000 Kč
Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, IČO 71007407 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, IČO 71007016 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Česká 4790, IČO 71007342 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, IČO 71006966 ve výši 500 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, IČO 71007393 ve výši 200 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Návesní 64, IČO 71007024 ve výši 260 000 Kč
Mateřská škola Zlín, tř. T. Bati 1285, IČO 71007521 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, IČO 71007741 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, IČO 71007261 ve výši 300 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, IČO 71007369 ve výši 150 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, IČO 71007270 ve výši 246 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, IČO 71007661 ve výši 50 000 Kč
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, IČO 71007792 ve výši 400 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, IČO 71007008 ve výši 50 000 Kč
Celkem 12 021 000,- Kč
Usnesení
55/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř.
3114, příspěvkovou organizaci, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín,
IČO 71008021, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši
2 092Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka, ve školním roce
2018/2019, v období do 28. 6. 2019
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
56/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Bezpečně na silnicích, o.p.s., se sídlem
Valdštejnská 381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ: 28733932,
jako obdarovaným a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako dárcem, na poskytnutí finančního daru ve
výši 10.000,- Kč, na podporu projektu Na kole jen s přilbou,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí,
uzavřením a podpisem předmětné smlouvy.
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Usnesení
57/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Směrnici o řízení projektů, k jejichž financování se využívá externích
finančních zdrojů ve znění dle přílohy.

Usnesení
58/6R/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 "Kanalizace - Malenovice, ul. Švermova - Jarolímkovo
náměstí"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Jana Smutná, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
59/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce ŠJ Hradská výměníková stanice"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní
Marcela Frýdlová, Odbor školství
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
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Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Jana Smutná, Odbor právní
Milan Smola, Odbor školství
Usnesení
60/6R/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 "Rozšíření sběrného dvoru
Zálešná",
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Čeněk Libiger, Odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
61/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky "Obnova vozového parku MP Zlín - okrsek Malenovice"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
Vít Novák, II. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
David Vondrák, asistent právních služeb a veřejných zakázek, Městská policie
Zlín
Pavel Kašík, správce autoprovozu, Městská policie Zlín
náhradníci:
Milan Kladníček, ředitel, Městská policie Zlín
Romana Červíková, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Odbor právní
Pavel Janík, I. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
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Usnesení
62/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Rozšíření komunikační infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II ”,
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Rozšíření
komunikační infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II“, a to dodavatele
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem: třída Tomáše Bati 5267, 760 01
Zlín, IČO: 46992308, s nabídkovou cenou 1 299 400 Kč bez DPH, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
63/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Konsolidace,
centralizace storage a IT platformy“, a to DC4 CZ, a.s., se sídlem Hulínská
2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 29242681, s nabídkovou cenou 1 065 300 Kč
bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
64/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění věci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 jako nájemcem a Zlínským
krajem, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín , IČ: 70891320, jako
pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem části pozemku a části parkoviště
(nutné vedení přípojky elektrické energie od monitorovacího bodu k
rozvaděči) a napojení na rozvaděč nízkého napětí a to na nemovitostech ve
vlastnictví pronajímatele - pozemku p. č.1119/28, a pozemku st. p. č. 8638,
jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., budova garáží, s účinností od 1. 4. 2019
na dobu neurčitou, za sjednané nájemné ve výši 1 000 Kč ročně bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
65/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 21. 8.
2014 mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ 00283924, jako uživatelem a společností NAM system, a.s., se sídlem
Havířov - Prostřední Suchá, U Pošty 1163/13, PSČ 735 64, IČ: 25862731, jako
poskytovatelem, jehož předmětem je rozšíření technologické podpory pultu
centralizované ochrany (PCO) Městské policie Zlín a s ním související
navýšení sjednaného paušálního poplatku za poskytované služby na částku
3310 Kč bez DPH měsíčně,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
66/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 na stavební práce
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„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa” 3a) ze dne 9. 11. 2017 uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností SMO, a.s., se sídlem Zlínská 172,
765 02 Otrokovice, IČO: 42339839, jako zhotovitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši 1 088 722 Kč
bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
3 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
67/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o udělení souhlasu s kácením dřevin na pozemku ve
vlastnictví Zlínského kraje, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO: 00283924, Zlínským krajem, se sídlem tř.
Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkové organizace se sídlem K majáku 5001, 760 01 Zlín, na kácení
dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby "Zlín - Mladcová, chodník z ulice
Vinohrádek ke hřbitovu" umístěné na pozemku Zlínského kraje a uhrazení
náhrady ve výši 39 474 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
Dohody a jejím podpisem

Usnesení
68/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na náhradní výsadbu "III. Etapy Regenerace
panelového sídliště Zlín - Podhoří" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
nám. Míru 12 76001, IČO: 00283924, jako objednatelem a Romanem
Kratinou, se sídlem V Dolině 167, 760 01 Zlín-Jaroslavice, IČO: 49161041,
jako zhotovitelem, za cenu 439 076 Kč bez DPH s termínem plnění do
29.11.2019.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
69/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Údržba travnatých ploch v parku Komenského ve Zlíně pro rok 2019“, mezi
statutárním městem Zlín jako objednatelem a ACRIS zahrady s.r.o. IČO:
27718590 se sídlem Zlín, Slunečná 4548, 760 05 Zlín jako zhotovitelem za
cenu 499 795,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
70/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1700180001 ze dne 16.1.2018, na
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realizaci „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy",
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. se sídlem Jeřabinova 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 26258692 jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna části plnění a
dílčího termínu pro provedení 2. etapy díla - do 15. 4. 2019,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
71/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Založení letničkových záhonů z přímého
výsevu včetně dodávky materiálu a rozvojové péče do 30. 11. 2019 na
plochách veřejné zeleně“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Zín, Slunečná 4548, PSČ 760
05, IČO: 27718590 za cenu 298 178,94 Kč bez DPH a za dalších podmínek
uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
72/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO 44962185 jako zhotovitelem, jejímž předmětem bude oprava výtahu v
budově Zlínského klubu 204, třída Tomáše Bati 204, 767 01 Zlín, za cenu 257
280 Kč bez DPH;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o provádění servisních služeb požárně – bezpečnostního
zařízení (protipožárních rolet) v podzemních garážích Kongresového centra
Zlín mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem, a společností Stöbich Brandschutz
s. r. o., IČO: 26299356, se sídlem Zvonařka 137/14, Trnitá, 617 00 Brno, jako
zhotovitelem, na základě které bude zhotovitel provádět pro objednatele
pravidelnou kontrolu, servis, opravy a předepsanou výměnu komponentů u
požárně – bezpečnostního zařízení (protipožárních rolet) v podzemních
garážích Kongresového centra Zlín, náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín, na
dobu neurčitou, za cenu 18.050,00 Kč bez DPH/rok za jednu servisní
prohlídku
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
74/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného služebního vozidla - osobního
automobilu, Ford Fiesta, RZ: 2Z4 3005, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím, a to za
cenu ve výši 3.005,- Kč, která je rovna nejvyšší nabídce,
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a podpisem.

Usnesení
75/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
schválení darování kol společnosti Kola pro Afriku, o.p.s., se sídlem Závodní
2006/101, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 29397596, dle přílohy č. 1, která
byla nalezena na území města Zlína, zaevidována v seznamu ztrát a nálezů za
r. 2013 a která nabylo statutární město Zlín v rámci agendy ztrát a nálezů v
režimu starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Usnesení
76/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností PEGAS
CONTAINER s.r.o., se sídlem Kutnohorská 426, Dolní Měcholupy, 111 01
Praha 10, IČO 26236893, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je dodání a
instalace Mobilní buňky - vrátnice, pro vstup na Stadion mládeže, ul. Hradská,
Zlín, s celkovou cenou ve výši 125 870 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
77/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke koprodukční smlouvě č. 2800 17 0221 na výrobu
audiovizuálního díla Zlínský klenot mezi Českou televizí, sídlem Kavčí hory,
Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, IČO 00027383, a statutárním
městem Zlínem, IČO 00283924, dle příloh, a to z důvodu finálního vyúčtování
nákladů a výkazu užitých archivních materiálů a z toho vyplývající úpravy
rozpočtu nákladů na výrobu díla;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce uzavřením tohoto dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
78/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dílo č. 2800180253 na realizaci výstavy na
téma zlínské bydlení v proměnách 20. století mezi statutárním městem Zlín a
společností Zlínský zámek o.p.s., se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO
29374511, a to z důvodu změny termínu vernisáže výstavy;
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
79/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci na dobu určitou, a to do 30. 5. 2019 a Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a Robertem Helvichem - vydavatelství
multimédia, sídlem Na Zálesí 265, 500 02 Hradec Králové, IČO: 48634026,
jejichž předmětem je spolupráce smluvních stran při tvorbě propagačního
materiálu města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí Smlouvy
o spolupráci a jejího Dodatku č. 1, podpisem a uzavřením.

Usnesení
80/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
novelizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Zlína dle přílohy, s
účinností ode dne schválení.

Usnesení
81/6R/2019

Rada města Zlína
Jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích předsedu a členy
konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Mateřské školy Zlín, Budovatelská 4819, příspěvkové organizace, se sídlem
Budovatelská 4819, 760 05 Zlín, IČO 71007270
předseda komise:
Bc. Kateřina Francová - za zřizovatele
členové komise:
Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
Mgr. Věra Korcová - za krajský úřad
Radka Šindelková - ředitelka Mateřské školy Zlín, tř. Tomáše Bati 1285,
příspěvkové organizace
Jitka Šťastná - pedagogický pracovník školy
Mgr. Dana Karmasinová - školní inspektorka.
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích předsedu a členy
konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové organizace, se sídlem
Družstevní 4514, 760 05 Zlín, IČO 71007369
předseda komise:
Bc. Kateřina Francová - za zřizovatele
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členové komise:
Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
Mgr. Věra Korcová - za krajský úřad
Radka Šindelková - ředitelka Mateřské školy Zlín, tř. Tomáše Bati 1285,
příspěvkové organizace
Jana Navrátilová - pedagogický pracovník školy
Mgr. Dana Karmasinová - školní inspektorka.
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích předsedu a členy
konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Mateřské školy Zlín, Slínová 4225, příspěvkové organizace, se sídlem Slínová
4225, 760 01 Zlín, IČO 71006966
předseda komise:
Bc. Kateřina Francová - za zřizovatele
členové komise:
Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
Mgr. Věra Korcová - za krajský úřad
Radka Šindelková - ředitelka Mateřské školy Zlín, tř. Tomáše Bati 1285,
příspěvkové organizace
Radka Slačálková - pedagogický pracovník školy
Mgr. Dana Karmasinová - školní inspektorka.
Usnesení
82/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Dětská 4698, příspěvkové organizace, Mgr.
Ivaně Scharfové, s účinností od 1. 4. 2019.

Usnesení
83/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č. 2 Provozního řádu organizace dopravy a parkování v prostorách ulic
Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru, a to formou
vydání úplného znění tohoto provozního řádu dle přílohy, s účinností ode dne
1. 4. 2019.

Usnesení
84/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
režim konání veřejných setkání s občany místních částí a lokalit města Zlína
pro volební období 2018 - 2022

Usnesení
85/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o poskytování vzletové a přistávací dráhy na ploše pro
sportovní a létající zařízení Slušovice (dále jen VPD LKSLUS) pro zkušební
plochu na zajištění zkoušek z praktické jízdy motocyklů mezi Letištěm
Slušovice s.r.o., se sídlem Neubuz 138, 763 15, IČO 07031696, jakožto
poskytovatelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto uživatelem, jejímž předmětem je přenechání
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zpevněné plochy, nacházející se na pozemcích p. č. 1548/2, p. č. 1548/4 a p.
č. 1548/7 v k. ú. Slušovice, obci Slušovice za účelem využití zpevněné plochy
pro provádění zkoušek řidičů motocyklů na dobu určitou od 1.4.2019 do
30.11.2019, s výpovědní dobou jeden měsíc bez uvedení důvodu pro obě
smluvní strany a bez výpovědní doby pro poskytovatele v případě porušení
ujednání ze strany uživatele, za úplatu ve výši 6 000,00 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
86/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a společností
FILMFEST, s.r.o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO 26273365, jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem severního průčelí objektu Velké kino
(náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace velkoplošného poutače
na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 15. 6. 2019 za částku 1 931 Kč včetně DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a společností
PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1,
IČO 25318136, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem severního průčelí
objektu Velké kino (náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace
velkoplošného poutače na dobu určitou od 16. 6. 2019 do 15. 7. 2019 za částku
762 Kč včetně DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a ZOO a zámek
Zlín-Lešná, příspěvková organizace, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12,
IČO 00090026 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem severního průčelí
objektu Velké kino (náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace
velkoplošného poutače na dobu určitou od 16. 7. 2019 do 30. 9. 2019 za částku
1 931 Kč včetně DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
89/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a Městským
divadlem Zlín, příspěvková organizace, třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín,
IČO 00094838 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem severního průčelí
objektu Velké kino (náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace
velkoplošného poutače na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 za částku
4 625 Kč včetně DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem prostor
Kongresového centra Zlín společnosti FILMFEST, s. r. o., sídlem Filmová
174, 791 79 Zlín, IČO 26273365, za účelem pořádání 59. ZLÍN FILM
FESTIVALU ve dnech 21.05. - 01.06.2019, za paušální částku 790.000,00 Kč
bez DPH,
pověřuje
vedoucího Odboru Kulturní centrum Mgr. Petra Jordána k dojednání ostatních
záležitostí uvedené nájemní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/6R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: Kamarád - Nenuda z.s., se sídlem
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 22692398, na zakoupení kol v rámci
projektu dobrovolnictví ve výši 10.000 Kč.

Usnesení
92/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
4650 Kč, kácení stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
93/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
3750 Kč, kácení stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
94/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
5445 Kč, kácení stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
95/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků jednotek domu
Družstevní 4506 ve Zlíně, IČO: 26254425 se sídlem Družstevní 4506, 760 05
Zlín, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
96/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků jednotek domu
Polní 4582 ve Zlíně se sídlem Polní 4582, 760 05 Zlín, IČO: 26296756, 5000
Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
97/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků jednotek Česká
4763 - 4764 ve Zlíně se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČO: 26293366, 5000
Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
98/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
NEMO Zlín, pobočný spolek SPMS, IČO 71249419, 11000.00 Kč, Moravský
pohár mládeže v PP a RP
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
99/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Šachový klub Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 2000.00 Kč, Krajský
přebor družstev starších žáků 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Šachový klub Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 2500.00 Kč, GP ZK žáků
v rapid šachu, 2. turnaj 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
101/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Šermířský klub Zlín, z.s., IČO 61715913, 26000 Kč, Valašský fleret - 40.
ročník
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Zlínský plavecký klub, z.s., IČO 22865147, 6800 Kč, Přebor Zlínského
plaveckého klubu - zimní část
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
103/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Volejbalový sportovní klub Zlín,z.s., IČO 00567931, 10000 Kč, Republikový
turnaj kadetů ve volejbale
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

- 26 -

Usnesení
104/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČO 65823061, 6900 Kč, Český pohár
v krasojízdě žáků a juniorů
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z.s., IČO 03037797, 20000 Kč,
Mezinárodní závody v 3D lukostřelbě
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
106/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Tradiční lidová pouť dne 31. 3. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin
pořadatele Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05 Zlín, IČO: 66604427:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na ulici Náves, křižovatky s ulicemi Chaloupky a
Chlumslká v místní části Louky nad Dřevnicí,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené
akce.

Usnesení
107/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Pálení čarodějnic a Stavění máje dne 30. 4. 2019 od 15:00 do
22:00 hodin pořadatele: AVION BIG BAND z.s., Třída Tomáše Bati 204, 760
01 Zlín, IČO: 22735305: udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění
konzumace alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
108/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Oslavy 1. Máje 2019 dne 1. 5. 2019 od 9:30 do 21:00 hodin,
pořadatele: AVION BIG BAND z.s., Třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČO: 22735305: udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
109/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Laco Deczi & Celula New York + Žranice Pod Hradem
gastrofest dne 11. 5. 2019 od 10:00 do 22:00 hodin, pořadatele: COCO
AGENCY s.r.o., Tvrdého 643, 199 00 Praha 9, IČO: 07648898:
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1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství areálu ve vlastnictví VLW spol. s r.o. v Malenovicích,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce,
zamítá
udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině, a to
ve 23:00 hodin.
Usnesení
110/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Galerijní a muzejní noc 2019 dne 17. 5. 2019 od 19:00 do
24:00 hodin 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040,
760 01 Zlín, IČO: 72563346:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství platformy Baťova institutu,
2. udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině,
3. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
111/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Venkovní diskotéka dne 31. 5. 2019 od 19:00 do 22:00 hodin
pořadatele ZLÍNLAND, s.r.o., Hlubočepská 84/37, 152 00 Praha - Hlubočepy,
IČO: 25347144
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 před Star klubem Flip na parcele č. 1119/122 v k. ú.
Zlín,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
zamítá
udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině, a to
dne 1. 6. 2019 ve 02:00 hodiny.

Usnesení
112/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na pětiletou pěstební péči náhradní výsadbu "III.
Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" mezi statutárním městem Zlín,
jako objednatelem a zhotovitelem p. Romanem Kratinou, V dolině 167, 760
01 Zlín, IČO: 49161041 na cenu 170 000 Kč bez DPH s termínem plnění do
29.11.2024.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
113/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "Studie stavebně-technického řešení - Vedení
kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku areálu Rybníky"
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Michal Zlámal, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
114/6R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné,
kapesné) na zahraniční pracovní cestu do partnerského města Möhlin
(Švýcarsko) pro:
- Mgr. Pavla Bradu, člena RMZ
- Mgr. Pavla Stojara, člena ZMZ
- Vendulu Zambalovou, referentku OKP pro zahraniční vztahy
- Pavla Komínka, referenta OKP - řidiče
ve dnech 23. - 27. 5. 2019

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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