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
15. schůze
Usnesení
1/15R/2019

22. 7. 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
,
bytem
bytem
, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je
prodej zastavěné části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 16
m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č. p. 998 na
ul. Mostní ve Zlíně 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
2/15R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k objektu č.e. 381 (garáž), nacházející se na
pozemku p.č. st. 5072/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
3/15R/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 a
, jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „NTL plynovodní
přípojka pro rodinný dům v ulici Šrámkova č.p. 440 v obci Zlín, místní části
Malenovice“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
1890/3 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

-1-

Usnesení
4/15R/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
„Zlín, pí Zumrová, kabelová přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3256/11, p.č. 3256/12, p.č.
3256/13 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové vedení NN, podpěrný bod NN v rámci akce „Malenovice,
Jurygáček, venk. 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. 250/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové vedení VN a NN v rámci akce „Zlín-Česká, Město Zlín, přel.
kabelu VN + 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. 2660/1, p.č. 2660/25, p.č. 2660/35, p.č. 2660/38, p.č. 2660/40,
p.č. 2660/41, p.č. 2660/42, p.č. st. 8625 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/15R/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
– telekomunikační síť v rámci akce „Zlín-Česká, Město Zlín, přípolož HDPE“,
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.
p.č. 2660/38, p.č. 2660/40, p.č. 2660/41, p.č. 2660/42 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/15R/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 Zlín Net, a. s., Nad Stráněmi 5656, 760
05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je vedení
optické sítě v rámci akce „Metropolitní síť Zlín Net – Zlín, Podhoří, 2. etapa“,
na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
310/155, p.č. 310/158, p.č. 310/160, p.č. 310/162, p.č. 310/198, p.č. 335/1, p.č.
370/104, p.č. 370/105, p.č. 370/106, p.č. 370/107, p.č. 370/117, p.č. 370/118,
p.č. 400/100, p.č. 400/108, p.č. 400/109, p.č. 416/21 k.ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/15R/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 „REKO MS Zlín-Pasecká 1380-437 HP“, 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. 2217/3, p.č.
4096 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
10/15R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č.j. 5/13R/2019 ze dne 24.6.2019:”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 Technické služby Zlín,s.r.o., se sídlem
Záhumení V 321, Zlín-Louky, IČO 60711086, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení
NN – venkovní osvětlení v rámci akce „Doplnění nasvětlení skládky Suchý
důl III. etapa– pro rok 2019“, 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. 1800/277 k.ú. Louky nad Dřevnicí a p.č.
824/11,p.č. 824/12,p.č. 824/13,p.č. 824/14,p.č. 824/15,p.č. 824/16,p.č.
824/17,p.č. 824/18,p.č. 824/19,p.č. 824/29,p.č. 824/30,p.č. 824/32,p.č.
824/34,p.č. 824/35,p.č. 824/36 k.ú. Prštné, obec Zlín"
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 Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem
Záhumení V 321, Zlín-Louky, IČO 60711086, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení
NN – venkovní osvětlení v rámci akce „Doplnění nasvětlení skládky Suchý
důl III. etapa – pro rok 2019“, 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. 1800/277 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
a pozemky p.č. 824/10, p.č. 824/11, p.č. 824/12, p.č. 824/13, p.č. 824/14, p.č.
824/15, p.č. 824/16, p.č. 824/17, p.č. 824/18, p.č. 824/19, p.č. 824/29, p.č.
824/30, p.č. 824/32, p.č. 824/34, p.č. 824/35, p.č. 824/36 k.ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/15R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 20/14R/2019 ze dne 8. 7. 2019 ve znění: ”Rada
města Zlína schvaluje uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č.
4000141549 ze dne 1. 6. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Alhas
Mehmet, Pod Strání 758, 760 01 Zlín - Prštné, IČO 07771193, jako
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna vypůjčitele části pozemní
komunikace na pozemku p.č. 1109/178 v k.ú. Zlín, obci Zlín za účelem
restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s provozovnou “RIVAKEBAB
HAUS” v objektu č.p. 1099 (Tržnice) na náměstí Práce ve Zlíně, na dobu
určitou do 31.12.2024 s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, vše z důvodu změny provozovatele
nebytových prostor v objektu č.p. 1099, který je součástí pozemku p.č. st. 5,
k.ú. Zlín, obec Zlín, dle podmínek OSaDŘ"

-4-

schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141549 ze dne 1. 6.
2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Casual food s. r. o., Praha 2 –
Vinohrady, Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, IČO 01581414, jako
dosavadním vypůjčitelem a Alhas Mehmet, Pod Strání 758, 760 01 Zlín Prštné, IČO 07771193, jako novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna
v osobě vypůjčitele z Casual food s. r. o., Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská
858/23, 120 00 Praha, IČO 01581414 na nového vypůjčitele Alhas Mehmet,
Pod Strání 758, 760 01 Zlín, IČO 07771193 části pozemní komunikace na
pozemku p.č. 1109/178 v k.ú. Zlín, obci Zlín za účelem restaurační zahrádky,
která funkčně souvisí s provozovnou “RIVAKEBAB HAUS” v objektu č.p.
1099 (Tržnice) na náměstí Práce ve Zlíně, na dobu určitou do 31. 12. 2019 s
výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
12/15R/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 Prlovská 3860 ve Zlíně, Prlovská
3860/25, 760 01 Zlín, IČO 26283751, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 620/85 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 220 m2 za účelem opravy hydroizolace bytového domu, provedení
výkopových prací, vč. uložení zeminy dle podmínek OMZ 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
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p.č. st. 5459 o výměře 32 m2 a část pozemku p.č.
3247/33 o výměře do 276 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem oplocení
zaužívané plochy k rodinnému domu č. p. 5892 na ul. Podvesná XII ve Zlíně

Usnesení
14/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2801/69 a p.č. 2801/63 k.ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 130 m2 za účelem umístění lešení, mobilní skládky, stavební
buňky a mobilního WC při revitalizaci domu č. p. 4804 – 4805 na ul.
Budovatelská ve Zlíně

Usnesení
15/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 979/20 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 8
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m2 za účelem parkovaní osobního automobilu
Usnesení
16/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 3249/9 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 43
m2

Usnesení
17/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 4082/3, p.č. 1300/4 a p.č. 1297/3 vše k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře do 950 m2 za účelem zařízení staveniště a
meziskladu stavebního materiálu v rámci stavby Cyklostezka Zlín, ul. Výletní
a Tyršovo nábřeží

Usnesení
18/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 2/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141549 ze dne 1.
6. 2014, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky pozemku p.č.
1109/178 k.ú. Zlín, obec Zlín za účelem umístění restaurační zahrádky, která
funkčně souvisí s provozovnou „RIVAKEBAB HAUS“ v objektu č. p. 1099
na náměstí Práce ve Zlíně, do 31. 12. 2024

Usnesení
19/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemních smluv mezi statutárním městem Zlínem, IČ 00283924,
jako pronajímatelem, a jednotlivými provozovateli prodejních cyklostánků na
trasách pojízdného prodeje vymezených v platném nařízení statutárního města
Zlína, kterým se vydává tržní řád, jako nájemci, na základě kterých budou
pronajaty nájemcům prodejní místa pro umístění prodejních cyklostánků na
jednotlivých zastávkách pojízdného prodeje, s výjimkou zastávek
nacházejících se na plochách rekonstruovaných v rámci projektů
„Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně“ a „Revitalizace prostoru
Parku Komenského ve Zlíně“, a to na dobu určitou 29 dní, za cenu 60
Kč/započatý m2/den
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
20/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nově postavenou budovu na stávajících pozemcích p. č.
980/64, p. č. 980/76 a p. č. 980/67 , vše k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem
poskytování sociální služby - sociální rehabilitace (pobytová forma) pro
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., Zlín, Mostní 4058, PSČ 760 01, IČO
25300083

Usnesení
21/15R/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,
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IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
, trvale
bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2
+ kk, na dobu určitou do 31. 1. 2020, s možností postupného prodlužování až
na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucí
z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79.53 Kč/m2/měsíc započitatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8 2019,
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
, trvale
bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
22/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a
nájemci bytů, jejichž předmětem je zvýšení nájemného u bytů v majetku
statutárního města Zlína v souladu s usnesením Rady města Zlína č.j.
86/4R/2019 ze dne 18.2.2019.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
23/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Dětským centrem Zlín, příspěvkovou
organizací, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČO 00839281, jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem bytu č. 327 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou
IV ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, za účelem přechodného ubytování dětí,
vyžadujících okamžitou pomoc, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností od 1. 9. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
24/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu dle seznamu
č. 1. zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt.
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Usnesení
25/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
26/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
27/15R/2019

Rada města Zlína
zamítá
úhradu částky ve výši 39 753,- Kč jako náhradu škody za poškozená hrobová
zařízení na veřejném pohřebišti Lesní hřbitov Zlín, dle zdůvodnění.

Usnesení
28/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Zlín, Jižní Svahy - oprava chodníku mezi ulicí Okružní
(zastávkou MHD Křiby) a ulicí Hony I“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
29/15R/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 "Lávka Z93 přes Štípský potok, Zlín - Kostelec”
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, zrušit
výběrové řízení, rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
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nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
Usnesení
30/15R/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 dodávky „Dodávka 3 ks osobních vozidel typu kombi pro Odbor
sociálních věcí a odd. prostorového plánování MMZ“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Lang, Odbor kanceláře primátora,
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Marie Kunstová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimír Svoboda, Odbor kanceláře primátora
Stanislava Červená, Odbor kanceláře primátora
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
31/15R/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 dodávky „Dodávka 2 ks osobních vozidel pro Odbor dopravy
MMZ“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější
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jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Lang, Odbor kanceláře primátora,
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Marie Kunstová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimír Svoboda, Odbor kanceláře primátora
Stanislava Červená, Odbor kanceláře primátora
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
32/15R/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 dodávky „Dodávka osobního vozidla s pohonem 4x4 pro Odbor
životního prostředí a zemědělství MMZ“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Lang, Odbor kanceláře primátora,
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Marie Kunstová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimír Svoboda, Odbor kanceláře primátora
Stanislava Červená, Odbor kanceláře primátora
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
33/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Výběr mobilního
operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho
společnosti a organizace“, zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm.
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Výběr mobilního
operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho
společnosti a organizace“, a to dodavatele Vodafone Czech Republic a.s., se
sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001,
s nabídkovou cenou 19 088 640 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
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Usnesení
34/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Bezpečnost
školských zařízení ve Zlíně“, a to společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ
PORADENSTVÍ, a.s., se sídlem Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava, IČ: 25884646, s nabídkovou cenou 1 508 000 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
35/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
oprávněným a vlastníky obtíženého pozemku p. č. 652/6 v k. ú. Velíková, obec
Zlín, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě
- kanalizačního řadu v pozemku p. č. 652/6 v k. ú. Velíková, obec Zlín v rámci
akce "Kanalizace Velíková", na dobu určitou, tj. po dobu umístění stavby na
služebném pozemku, bezúplatně
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení zámečnických prací na akci "Statické
zabezpečení podzemní chodby ulice Mostní ve Zlíně" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností KT-KOVO, s.r.o, se sídlem U Stadionu 5530, 760
01 Zlín, IČO: 25568680, jako zhotovitelem, za cenu 471 956 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
37/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při opravě dmychadel v čerpací stanici bioplynu
na skládce Suchý důl, a to v souladu s článkem V. odst. 6 nájemní smlouvy č.
1400060030 v platném znění uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
002 83 924, jako pronajímatelem, a společností Technické služby Zlín, s.r.o.,
IČO: 607 11 086, sídlem Záhumení V 321, Zlín, jako nájemcem
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné dohody a jejím podpisem

Usnesení
38/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a Davidem Měrkou, se
sídlem Prostřední 958, 763 12 Vizovice, IČO 73789992, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je výměna podlahové krytiny na Středisku volného času -
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Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín za cenu ve výši 315 996 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
39/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a IZOFO MAXX s.r.o., se
sídlem Nad Stráněmi 4683, 760 05 Zlín, IČO 03017745, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zbudování rozvodu cirkulace TUV na ubytovně při
Městské sportovní hale, Dukelská 5413, Zlín za cenu ve výši 155 920 Kč bez
DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
40/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu střelnice mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00283924, jako nájemcem a
Českomoravskou mysliveckou jednotou o. s ., okresním mysliveckým
spolkem Zlín, se sídlem Horákův mlýn 495, Zlín - Vršava, PSČ 760 01, IČ:
67777929, jako pronajímatelem, na dobu neurčitou s účinností k 1. 8. 2019, a
to za sjednanou cenu 300 Kč vč. DPH/1 hod.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
41/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu prostor č. č. 508/01141/2019 a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01, IČO 00283924, jakožto nájemcem a
společností ZARÁMÍ a.s., se sídlem Zarámí 4077, Zlín, PSČ 760 01, IČO
28302354, jakožto pronajímatelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu s účinností od 1. 9. 2019 o kancelářské prostory v 2., etáži, místnost
číslo 215, 216, 217, 218, 219, 220 a 221 o celkové výměře 138 m² a prostor
archivů a spisovny č. 202, 214, 223, 225 a 226 o celkové výměře 37,35 m² v
budově AB IV, č. p. 4077, která je součástí pozemku p. č. st. 219, k. ú. Zlín, a
to za nájemné ve výši 29 527 Kč/měsíc včetně DPH.
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 509/01141/2019 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01, IČO 00283924,
jakožto nájemcem a společností ZARÁMÍ a.s., se sídlem Zarámí 4077, Zlín,
PSČ 760 01, IČO 28302354, jakožto pronajímatelem, jejíž předmětem je
nájem parkovacích stání č. 42, 43, 44, 58 a 59 s účinností od 1. 9. 2019 na
pozemcích p. č. 8698/1, 2, 3, 4, 5, k. ú. Zlín, LV 25, a to za nájemné 4 840
Kč/měsíc včetně DPH (za 5 parkovacích míst).
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Usnesení
42/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě hladiny nízkého napětí"
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako zákazníkem a společností E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 25733591, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je zřízení nového
odběrného místa v budově č.p. 4122 na ul. Kvítková ve Zlíně, na dobu
neurčitou, za úplatu ve výši dle ceníku provozovatele distribuční soustavy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění společného postupu při nákupu časových
předplatných jízdenek pro zaměstnance statutárního města Zlína mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 a Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 60730153, jakožto dopravcem, jejímž
předmětem je: - závazek dopravce umožnit za stanovených podmínek
zakoupení vybraných časových předplatných jízdenek ze strany zaměstnanců
za polovinu ceny - závazek statutárního města Zlína zaplatit dopravci druhou
polovinu ceny vybraných časových předplatných jízdenek zakoupených ze
strany zaměstnanců statutárního města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
44/15R/2019

Rada města Zlína
odvolává
- Věru Veličkovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 ze školské rady při Základní škole Zlín,
Dřevnická 1790, příspěvkové organizaci, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín, IČO
71008098, s účinností od 01. 09. 2019
- Danu Vořechovskou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 ze školské rady při Základní
škole Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizaci, Okružní 4685, 760 05 Zlín,
IČO 46307745, s účinností od 01. 09. 2019
jmenuje
- PaedDr. Igora Zippera jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 do školské rady při Základní
škole Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizaci, Štefánikova 2514, 760
01 Zlín, IČO 71008080, s účinností od 16. 08. 2019
- Bc. Kateřinu Francovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 do školské rady při Základní
škole Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizaci, Dřevnická 1790, 760 01
Zlín, IČO 71008098, s účinností od 01. 09. 2019 - Věru Veličkovou jako
zástupce zřizovatele statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924 do školské rady při Základní škole Zlín, Okružní 4685,
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příspěvkové organizaci, Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO 46307745, s
účinností od 01. 09. 2019
Usnesení
45/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v roce
2019 u příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, IČO
71007016, ve výši 100 000 Kč.

Usnesení
46/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, pro Základní školu Zlín,
Štefánikova 2514, příspěvkovou organizaci, se sídlem Štefánikova 2514, 761
15 Zlín, IČO 71008080 s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, jako půjčitelem a
Academic School, Střední škola, s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1279,
760 01 Zlín, IČO 26215829, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
Zdvižného zařízení pro integrované žáky, inventární číslo 94092001 v
pořizovací hodnotě 99 960 Kč a výpůjčka Závěsného zařízení Hygiene mod.
55, inventární číslo 9409501835, v pořizovací ceně 19 746,45 Kč, na dobu
určitou, po dobu studia bývalého žáka půjčitele na střední škole vypůjčitele, s
výpovědní dobou 1 měsíc z důvodu porušení ujednání smlouvy nebo z důvodu
potřeby předmětných zařízení pro nového integrovaného žáka u půjčitele, pro
kterého budou tato zařízení potřebná.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
47/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../…. kterým se mění nařízení č. 5/2017,
kterým se vydává tržní řád, dle přílohy č. 1.

Usnesení
48/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Ceník pronájmu prodejních mobilních stánků a využití plochy na náměstí
Míru v rámci akce „Adventní Zlín“ dle přílohy č. 1

Usnesení
49/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „Pivní slavnosti” v areálu fotbalového hřiště Lužkovice dne 27. 7.
2019 od 14:00 hodin do 02:00 hodin dne 28. 7. 2019 pořadatele FK Lužkovice
- Želechovice, z.s., Pod Kopcem 234, 463 11 Lužkovice, IČO: 42340667:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště po dobu výše uvedené akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 28. 7. 2019 ve
02:00 hodiny.
zamítá
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce „Pivní slavnosti” dne 28.
7. 2019 ve 03:00 hodiny.
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Usnesení
50/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „Roztančený parket” v parku Komenského za Zlínským klubem 204
a na platformě v parku Komenského dne 30. 8. 2019, 6. 9. 2019, 13. 9. 2019 a
20. 9. 2019 vždy od 18:00 do 22:00 hodin pořadatele Statutární město Zlín,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 za Zlínským
klubem 204, p. č. 23 v k. ú Zlín,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce.

Usnesení
51/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „Taneční zábava - CLERA" na hřišti FK Štípa dne 7. 9. 2019 od 19:00
hodin do 02:00 hodin dne 8. 9. 2019 pořadatele FK Štípa, z. s., Ke Hříšti 665,
763 14 Zlín-Štípa, IČO: 62181491:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště po dobu výše uvedené akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 8. 9. 2019 ve 02:00
hodiny.

Usnesení
52/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout plochy pro reklamní zařízení v návaznosti na Dohodu o
vzájemné úpravě některých práv a povinností, souvisejících s ukončením
Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách
provozování zařízení pro reklamu, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a společností euroAWK s.r.o.,
se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4 , IČO 24196819 dle
příloh č. 1 a 2 tohoto materiálu

Usnesení
53/15R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180047, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČ0: 00283924 a
zhotovitelem stavby JASY Vsetín s r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO
25860852, na stavbu "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava uličního
prostoru", jehož předmětem je změna termínu plnění do 31.7.2019 a zúžení
předmětu smlouvy o méněpráce ve výši 179.101 Kč bez DPH.
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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