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
2. schůze

21. 1. 2019

Usnesení
1/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě č.p. 4720, umístěném na pozemku p.č. st. 5986 k.
ú. Zlín, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů
na pozemku p.č. st. 5986 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 361 m2 v souladu s
podíly na společných částech domu, za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 150
Kč/m2 bez DPH, s účinností od podpisu jednotlivých kupních smluv.
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemků p.č. 527/8 o výměře 28 m2, p.č. 527/9 o výměře
26 m2, p.č. 527/10 o výměře 28 m2 a části pozemku p.č. 527/11 o výměře do
10 m2 vše k. ú. Prštné, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného
pozemku u RD č.p. 414, U Sokolovny, Zlín – Prštné, za kupní cenu ve výši
dle CMZ č. 11, tj. 900 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
3/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 527/11 k.ú. Prštné, obec Zlín
o výměře do 95 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku u
RD č.p. 413, U Sokolovny, Zlín – Prštné, za kupní cenu ve výši dle CMZ č.
11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
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smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
4/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti stezky mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím a povinným ze
služebnosti a
jakožto oprávněným
ze služebnosti, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 768/29 k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře do 270 m2 pro zahradu a sad u bytové jednotky č.
v bytovém domě č.p. 3555 Příkrá, Zlín, za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11,
tj. 1100 Kč/m2 bez DPH a zřízení služebnosti stezky na předmětu prodeje ve
prospěch vlastníka bytové jednotky č. v bytovém domě č.p. 3555 Příkrá, Zlín
jakožto oprávněného ze služebnosti, bezúplatně na dobu neurčitou
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
5/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu garáže č. ev.
na pozemku p.č.st. 538 k.ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na základě kolaudačního
rozhodnutí zn. SÚ 5806/92/Hej/K/E.Č. 966 ze dne 26. 1. 1993
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a spolkem
Sportovní kluby Zlín, z.s., Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO 00531944, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 3852/1 části o
výměře do 650 m2, p.č. 3852/6 o výměře 2474 m2, p.č. 3862/1 části o výměře
do 1750 m2, p.č. 3857/1 o výměře 1077 m2, p.č. 3862/4 o výměře 2289 m2,
p.č. 4410 o výměře do 200 m2, p.č. st. 7568 o výměře 198 m2, p.č. st. 8369 o
výměře 193 m2 vše v k.ú. Zlín, obci Zlín a pozemků p.č. 1100/7 o výměře
7261 m2, p.č. 1101/1 o výměře 427 m2, p.č. 1101/3 o výměře 21 m2, p.č.
941/1 o výměře 654 m2, p.č. 1285/3 části o výměře 370 m2, p.č. 926/9 části o
výměře 350 m2 a p.č. 941/3 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Kostelec u Zlína, obci
Zlín pro sportovní účely, na dobu určitou do 31.12.2027, s výpovědní dobou
3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním
podlaží budovy č.p. 4786 (prostor č. 9110), ul. Středová ve Zlíně o výměře
98,64 m2 schváleného usnesením RMZ č.j. 1/23R/2017 dne 20.11.2017 k
provozování zdravé výživy a farmářských produktů, prodeji bylinek, čajů a
bylinkových mastí, pro nájemce BioKAMO MK s.r.o., Středová 4786, 760 05
Zlín, IČO 06684025, dle čl. IV. Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
č. 4000181203, uzavřené dne 23.08.2018 a následné podání žaloby o vyklizení
předmětných prostor v případě jejich nevrácení po skončení nájmu
statutárnímu městu Zlínu

Usnesení
8/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
prominutí nájemného ve výši 626 Kč (bez DPH) za pronájem prostor
sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4211 - 4217 (prostor
č. 96) v ul. Dlouhá ve Zlíně o výměře 22 m2 za období od 1. 11. 2018 do
16.11.2018 (16 dnů) z důvodu odstraňování technických závad (zapojení el.
energie) pro nájemce Anmoli s.r.o., Dlouhá 4211, 760 01 Zlín, IČO 28357353

Usnesení
9/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 1545 k.ú. Kostelec u
Zlína, obec Zlín o výměře 23 m2 pro sjezd z komunikace a přístup k RD č.p.
71, Na Rusavě, Zlín - Kostelec
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 980/76 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do
160 m2 pro údržbu zeleně a výsadbu ovocných stromů (ul. Na Včelíně, Zlín)
dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
11/2R/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.
972/39 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 75 m2 pro vybudování vjezdu
do garáže, přeložky chodníku a zpevněných ploch v rámci realizace přístavby
k domu č.p. 1717, ul. Bratří Sousedíků, Zlín – Letná, dle podmínek OKaRDS,
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000131051 ze dne 14. 8.
2013 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem,
jakožto dosavadním vypůjčitelem a
jakožto novým
vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jehož předmětem je změna
osob na straně vypůjčitele z
a
změna účelu užívání části předmětu výpůjčky, t.j. části pozemku p.č. 969 k.ú.
Lhotka u Zlína, obec Zlín (změna umístění sjezdu) dle podmínek OSaDŘ,
OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím, a
jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p.č. 969 k.ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín o
výměře do 25 m2 dle geometrického zaměření za účelem rozšíření zahrady a
zarovnání linie vlastnické hranice, za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj.
300 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
13/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 980/70 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 94 m2
pro
pro
rozšíření zahrady u RD čp. 1818, Pod Rozhlednou, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
14/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 1516 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
do 180 m2 pro rozšíření zahrady u rodinného domu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
nájem části pozemku p.č. 1516 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do
180 m2 pro rozšíření zahrady u rodinného domu

Usnesení
15/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č.j. 39/15R/2018 ze dne 13. 8. 2018
ve znění: „Rada města Zlína zamítá nájem části pozemku p.č. 1480/1 k.ú.
Kudlov o výměře do 30 m2 pro zřízení zahrádky pro vlastníka bytu v budoucí
novostavbě RD na pozemku p.č. 243/87 k.ú. Kudlov, nesouhlasí s prodejem
části pozemku p.č. 1480/1 k.ú. Kudlov o výměře do 30 m2 pro zřízení
zahrádky pro vlastníka bytu v budoucí novostavbě RD na pozemku p.č. 243/87
k.ú. Kudlov, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.“

Usnesení
16/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č.j. 7/14R/2018 ze dne 23. 7. 2018
ve znění: “Rada města Zlína nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 197/24
k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 45 m2 pro
pro zarovnání a rozšíření pozemku u
RD čp. 82 Na Rusavě, Zlín - Kostelec, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína
k zamítnutí“

Usnesení
17/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Mgr.
Hanou Konvalinkovou, se sídlem Prostřední 361, 765 02 Otrokovice, IČO
68756976, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4209 (prostor č. 91) na ul.
Vodní ve Zlíně o výměře 69,13 m2 za účelem výuky angličtiny pro děti a
dospělé, za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou dle OZ

Usnesení
18/2R/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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabel NN v rámci akce „Zlín,
kabelová
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smyčka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených
v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 2937/98, p.č.
2937/105 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
19/2R/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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabel VN v rámci akce „Zlín, ALITRON-OST s.r.o.,
kabelové ved. VN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
3461/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
20/2R/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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Malenovice,
STAVYMA, kabel NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
139/20, p.č. 906/60, p.č. 935/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
21/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a
jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – přípojka tlakové splaškové kanalizace v
rámci rekonstrukce RD Zlín-Kudlov, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 1407/1 k.ú. Kudlov, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
22/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 9003 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 41 m2

Usnesení
23/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu společnosti Devítka Plus s.r.o., V. Buriana 502/8, 190 15
Praha 9 – Satalice, IČO 28219783, jakožto nájemci nebytových prostor v
budově č.p. 1333, která je součástí pozemku p.č. st. 2572 k.ú. Zlín, obec Zlín
s přenecháním předmětu nájmu do podnájmu společnosti Haluškárna s.r.o., se
sídlem Lesní čtvrť 426, Horní Ves, 763 16 Fryšták, IČO 06936491 pro
provozování restaurace za podmínek nájemní smlouvy – výše podnájemného
nesmí být vyšší než výše nájemného

Usnesení
24/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 7771 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
372 m2 v souladu s podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek
v domě s č.p. 4444, umístěném na pozemku p.č. st. 7771 k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
25/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu Benešovo
nábřeží č.p. 1748 ve Zlíně, Benešovo nábřeží 1748, 760 01 Zlín, IČO
26309564, jakožto stavebníkem, na dobu určitou, po dobu provádění
stavebních prací, s výpovědní dobou 1 týden, jejímž předmětem je umístění
bezbariérové vstupní rampy a úprava vstupního předprostoru bytového domu
č.p. 1748, Benešovo nábřeží, Zlín, na pozemcích p.č. 68/2 a p.č. 3163 k.ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 45 m2, dle podmínek OSaDŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
26/2R/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 1276 Zlín, třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín, IČO
29249058, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, s účinností od data podpisu
smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 673/76 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 27 m2 za účelem
umístění kontejneru na stavební suť a zařízení staveniště v rámci 1.etapy
výměny dvou výtahů bytového domu č.p. 1276 (II. Morýsův dům), tř. T. Bati,
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Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
27/2R/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 1276 Zlín, třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín, IČO
29249058, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, s účinností od data podpisu
smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 673/76 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 27 m2 za účelem
umístění kontejneru na stavební suť a zařízení staveniště v rámci 2.etapy
výměny dvou výtahů bytového domu č.p. 1276 (II. Morýsův dům), tř. T. Bati,
Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
28/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 117 k.ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře
546 m2 pro údržbu zeleně

Usnesení
29/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je
zvýšení výměry předmětu nájmu o část pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín, obec
Zlín (díl 5) o 22 m2 pro rozšíření zahrady

Usnesení
30/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je
snížení výměry předmětu nájmu o část pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín, obec
Zlín (díl 9) o 20 m2

Usnesení
31/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3565/19 k.ú. Zlín o výměře do 25 m2 za
účelem umístění měnírny elektrického proudu pro trolejbusy MHD, včetně
přípojky NN

Usnesení
32/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 1109/32, p.č. 1109/31 a p.č. 3540/1 k.ú.
Zlín o celkové výměře do 435 m2 pro rekonstrukci chodníku a stávajícího
parkoviště a vybudování 2 sjezdů na pozemek p.č. 1109/30 k.ú. Zlín
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Usnesení
33/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 732/56 a p.č. 3516/15 k.ú. Zlín o celkové
výměře do 36 m2 pro rekonstrukci stávajícího sjezdu, výstavbu nového sjezdu
z komunikace do dvora objektu č.p. 2801 a výstavbu dalšího sjezdu z
komunikace a vybudování částí zpevněných ploch pro parkovací stání před
objektem č.p. 2801, ul. Štefánikova, Zlín

Usnesení
34/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
jako prodávající a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup nově
vzniklého pozemku p. č. 1583/2 ostatní plocha o výměře 69 m2, odděleného
dle GP č. 837-20235/2018 z pozemku p. č. 1583 trvalý travní porost, vše v
obci Zlín, k. ú. Lužkovice, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2,
souhlasí
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
35/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320, jako povinným a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924,
jako oprávněným, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene
služebnosti spočívající v povinnosti povinného:
a) strpět trvalé umístění pozemní komunikace, vybudované v rámci stavby
„Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka“ na pozemku p. č. 383
ostatní plocha, silnice v obci Zlín, k. ú. Klečůvka,
b) strpět vstup oprávněného z věcného břemene a jím pověřených osob na
pozemek p. č. 383 ostatní plocha silnice v obci Zlín a k. ú. Klečůvka za účelem
provádění oprav a údržby uvedené stavby, a to na dobu určitou, po dobu
existence stavby,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o úhradě nákladů mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a
jejímž předmětem je úhrada nákladů spojených s výmazem
zástavního práva k podílu ve výši id. 78/624 na nově vzniklém pozemku p. č.
4597 v obci Zlín a k. ú. Zlín, odděleném dle geometrického plánu č. 830459/2016 z pozemku p. č. st. 1388 v obci Zlín a k. ú. Zlín, ve výši 3 000 Kč
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
37/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO
70890013, jako pronajímatelem a budoucím povinným a statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem a
budoucím oprávněným, jejímž předmětem je v rámci realizace stavby
kanalizace a výustního objektu dešťové kanalizace na části pozemku p. č.
3546/34 v obci a k. ú. Zlín:
a) nájem části o výměře 80,23 m2 pozemku p. č. 3546/34 v obci a k. ú. Zlín,
na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do dne vkladu práva služebnosti
do katastru nemovitostí, max. však na dobu 5 let, za nájemné 29,80
Kč/m2/rok, minimálně však ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní rok,
b) závazek obou smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti za
jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, v minimální výši 5.000,- Kč, dle
podmínek uvedených ve zdůvodnění,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem, a
jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka nebytového prostoru, nacházejícího se v budově
(garáži) č. e. 2357, umístěné na pozemku p. č. st. 5845 v k. ú. Zlín a obci Zlín,
za účelem parkování vozidla, a to na dobu určitou, do doby zahájení demolice
garáže v rámci majetkové přípravy stavby „Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49
– I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné“, s výpovědní dobou 2 měsíce, přičemž tato
výpůjčka bude realizována v případě, že dojde k převodu výše uvedené garáže
do vlastnictví statutárního města Zlína,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
39/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka nebytového prostoru, nacházejícího se v
budově (garáži) č. e. 3109, jež je součástí pozemku p. č. st. 6385 v k. ú. Zlín a
obci Zlín, za účelem parkování vozidla, a to na dobu určitou, do doby zahájení
demolice garáže v rámci majetkové přípravy stavby „Silnice II/490 Zlín:
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Propojení R/49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné“, s výpovědní dobou 2
měsíce, přičemž tato výpůjčka bude realizována v případě, že dojde k převodu
výše uvedené garáže do vlastnictví statutárního města Zlína,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
40/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 1. 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
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 1. 2019,
c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 1. 2019,
d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 1.
2019,
e) uzavření Dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č.
uzavřené
dne 26. 5. 1999, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
trvale bytem
trvale
bytem
jakožto nájemci, jehož předmětem je
snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě č.p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně o pana
,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
41/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, nabytí majetku nepatrné hodnoty, a
to:
- hotovosti uložené na depozitním účtu ve společnosti Krajská nemocnice T.
Bati, a. s., IČO 27661989, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762
75, ve výši 1.035 Kč a dále drobných movitých věcí uložených tamtéž, a to: 1
ks stravenky v hodnotě 80,-- Kč, svazku klíčů 4 ks, kreditní karty VISA,
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peněženky hnědé,
- pohledávky za Českou správou sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se
sídlem Praha 5, Křížová 25, PSČ 225 08, z titulu nevyplacené dávky
nemocenského pojištění ve výši 317 Kč - pohledávky za společností
STAVYMA spol. s r.o., IČO 00544027, se sídlem Otrokovice, Kučovaniny
1551, PSČ 765 02, z titulu nevyplacené mzdy zůstaviteli za měsíc srpen a září
ve výši 14.448 Kč,
vše po panu
Usnesení
42/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
43/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.1 řádek č.2, tabulky
č. 2 řádek č.1 a tabulky č.4 řádek č.1
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a
čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
44/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s principem dělení finančních prostředků určených na financování výdajů v
jednotlivých místních částech města Zlína v letech 2019 - 2022 dle důvodové
zprávy,
2. s výší finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města
Zlína dle počtu obyvatel k 1. 1. 2019 a dle důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
45/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č. xx/SM/2019 o dlouhodobém majetku SMZ.

Usnesení
46/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s delegováním Josefa Nováka, člena Zastupitelstva města Zlína, nar.
jako zástupce statutárního
města Zlína, IČ: 00283924, na valné hromady zájmového sdružení
právnických osob Asociace měst pro cyklisty, IČ: 01911996, které se budou
konat v letech 2019 až 2022 a jako jeho náhradníka pana Martina Habudu,
projektového manažera oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína,
narozeného dne
.
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doporučuje
zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
47/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. Harmonogram výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 dle přílohy č. 1, 2. revizi 29.
výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění
personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb dle
přílohy č. 2,
souhlasí
s vyhodnocením sledování a rozboru vlivů koncepce Integrovaný plán rozvoje
území Zlín pro období 2014-2020 na životní prostředí a veřejné zdraví za rok
2018 dle přílohy č. 3,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
48/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město
Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města
Zlína“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího
řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy
Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Martin Červinka, Odbor vnitřní správy
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
49/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární
město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí
města Zlína“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
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zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího
řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
č l e n o v é:
1. Mgr.Pavel Brada, náměstek primátora
2. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy
3. Marie Kunstová, odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. Michal Čížek, člen RMZ
2. Martin Červinka, Odbor vnitřní správy
3. Blanka Semelová, odbor právní
Usnesení
50/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby "Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby
pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace“,
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 ze
zadávacího řízení v zákonem stanovených případech, realizací některých
úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
51/2R/2019

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření
komunikační infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II“, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení, a to dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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 „Rozšíření komunikační infrastruktury MMZ - aktivní
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část sítě MAN II“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, 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, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdenka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
52/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve
Zlíně“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných
zakázek, - výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Oprava
hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně“, a to
dodavatele SMO a.s., se sídlem: Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
IČO: 42339839, nabídková cena bez DPH: 35 158 846,30 Kč a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s
vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy
vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
53/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rekonstrukce
chodníků – ulice Švermova - Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa", a to
dodavatele Oračko Milan, Hněvotín 159, 783 47, Hněvotín, IČO: 46555731 s
nabídkovou cenou bez DPH: 1 955 559,- Kč, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Usnesení
54/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Provádění revizí
a oprav Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a
Povodňového informačního systému (POVIS) města Zlína", a to dodavatele
PWS Plus s.r.o., se sídlem Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město, IČO:
28305795, s nabídkovou cenou: roční paušál před navýšením počtu prvků 245
025 Kč bez DPH roční paušál po navýšení celkového počtu všech prvků 378
609 Kč bez DPH nabídková cena za jednu hodinu práce servisního technika
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560 Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
55/2R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
pověření Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, ze dne 13. 1. 2014, k
potřebným úkonům souvisejícím se zajištěním přípravy projektové žádosti
"Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín", registrační číslo:
CZ.1.12/1.3.00/31.01561, dle podmínek dotačního titulu, podpisem této
žádosti včetně jejích příloh a jejím předložením poskytovateli dotace,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, k veškerým jednáním souvisejícím se
zajištěním udržitelnosti projektu "Rekonstrukce přístupových cest v centrální
části města Zlína", registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/50.02290, podpořeného
dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava, včetně podepisování souvisejících dokumentů dle podmínek
poskytovatele dotace. Změna pověřené osoby je realizována a toto nové
pověření udělováno z důvodu změny ve složení politické reprezentace
statutárního města Zlína na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města
Zlína konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

Usnesení
56/2R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
pověření Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, ze dne 23. 4. 2012, k
potřebným úkonům souvisejícím se zajištěním přípravy projektové žádosti
"Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín",
registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/31.01560, dle podmínek dotačního titulu,
podpisem této žádosti včetně jejích příloh a jejím předložením poskytovateli
dotace,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, k veškerým jednáním souvisejícím se
zajištěním udržitelnosti projektu "Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa
Zlín - Otrokovice, část Zlín", registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/31.01560,
podpořeného dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava, včetně podepisování souvisejících dokumentů dle podmínek
poskytovatele dotace. Změna pověřené osoby je realizována a toto nové
pověření udělováno z důvodu změny ve složení politické reprezentace
statutárního města Zlína na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města
Zlína konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

Usnesení
57/2R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
pověření Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, ze dne 23. 4. 2012, k
potřebným úkonům souvisejícím se zajištěním přípravy projektové žádosti
"Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín", registrační číslo:
CZ.1.12/1.3.00/31.01561, dle podmínek dotačního titulu, podpisem této
žádosti včetně jejích příloh a jejím předložením poskytovateli dotace,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, k veškerým jednáním souvisejícím se
zajištěním udržitelnosti projektu "Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část
Zlín", registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/31.01561, podpořeného dotací z
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Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
včetně podepisování souvisejících dokumentů dle podmínek poskytovatele
dotace. Změna pověřené osoby je realizována a toto nové pověření udělováno
z důvodu změny ve složení politické reprezentace statutárního města Zlína na
základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Zlína konaných ve dnech 5. a
6. října 2018.
Usnesení
58/2R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, k uzavírání a
podepisování smluv, jejichž předmětem bude poskytování služeb
souvisejících s využíváním Pultu centralizované ochrany (PCO)
provozovaném Městskou policií Zlín

Usnesení
59/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a
společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČ: 46992308, jako dodavatelem, jejímž předmětem je
vypořádání vzájemných závazků z uzavřené kupní smlouvy ve formě
objednávky ze dne 5. 3. 2018, která nebyla uveřejněna v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisu

Usnesení
60/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách mezi kapitálovou
společností FC FASTAV Zlín, a. s., se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01
Zlín, IČO: 25568752 a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924, na základě které se statutární město Zlín
zaváže zajistit prostřednictvím své jednotky sboru dobrovolných hasičů
požární asistenční službu při fotbalových utkáních FC FASTAV Zlín, a. s.,
konaných na jejich stadionu ve Zlíně v období od okamžiku uzavření smlouvy
do 31.12.2019 za cenu 3 000,- Kč bez DPH za jednotlivé utkání, která
navazuje na smlouvu již dříve schválenou s účinností do 31.12.2018,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
61/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné
územní řízení a stavební povolení „Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně – III.
etapa - Vodní biotop, část Vyhlídková lávka“ mezi statutárním městem Zlín
jako objednatelem a Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o. se sídlem Osová
717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 46974806 jako zhotovitelem za
cenu 210 000,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
62/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod č. 45103996,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 002 83 924, jako vlastníkem nemovitosti - odběratelem a
kapitálovou společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., IČO: 618 59
575, se sídlem Tovární 41, Olomouc, jako poskytovatelem, jehož předmětem
je dohoda o ročním paušálním množství vypouštěných odpadních vod ze
skládky Suchý důl a cena za jednotku vypouštěné vody, která se zvyšuje z
53,35 Kč bez DPH/m3 na 54,74 Kč bez DPH/m3, a to na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem tohoto dodatku

Usnesení
63/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků o umístění a provozování kontejnerů
na textil mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 a společností TextilEco a.s., se sídlem Palackého 715/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28101766,
pověřuje
odpovědného náměstka primátora za oblast odpadového hospodářství
dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého
ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112 uzavřené dne 26.1. 2018 mezi
objednatelem statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924 a poskytovatelem
Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení V 321, 763 02
Zlín, IČ: 60711086, kterým se upravují ceny za poskytované služby dle
zdůvodnění
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
65/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody pro pítko v Centrálním parku Jižní Svahy,
p.č. 2144/79 k.ú. Zlín, č. smlouvy dle evidence provozovatele 45133128/1,
mezi statutárním městem Zlín jako odběratelem a provozovatelem
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany,
779 00 Olomouc, IČ: 61859575, evidenční číslo odběrního místo: 400209029,
za ceny vodného a stočného dle cenových předpisů platných na příslušné
cenové období a pověřuje RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora,
podpisem a uzavřením smlouvy
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Usnesení
66/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Zlínem a Fakultou
architektury Vysokého učení technického v Brně na poli odborné podpory,
propagace, prezentace a výchovy,
pověřuje
primátora města Ing. et Ing. Jiřího Korce podpisem této smlouvy.

Usnesení
67/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 1. 11. 2009, mezi
Základní školou Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizací, se sídlem tř.
Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 71008110, jako půjčitelem a
Základní uměleckou školou Zlín - Malenovice, příspěvkovou organizací, se
sídlem třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 46310983, jako
vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření vypůjčených prostor o 6,6 m2 ve
IV. pavilonu, tj. na výměru 290,6 m2 a zúžení vypůjčených prostor o 93,0 m2
v pavilonu II., tj. na výměru na 369,0 m2, za účelem provozu výuky oboru
hudebního, tanečního a literárně dramatického žáků ZUŠ Zlín-Malenovice
pověřuje
PaedDr. Zdeňku Jančíkovou, ředitelku Základní školy Zlín, tř. Svobody 868,
příspěvkové organizace, dojednáním ostatních náležitostí předmětného
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120078 ze dne 22. 11.
2012, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní školou Zlín, Kvítková
4338, příspěvkovou organizací, se sídlem Zlín, Kvítková 4338, PSČ 76001,
IČO 00839329, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
výpůjčky pozemků o část pozemku p. č. 3191/1 ostatní plocha, z výměry 2
595 m2 na výměru maximálně do 3 595 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o předávání dat mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako partnerem a Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3,
130 00, IČO 41197518, jako pojišťovnou, na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je stanovení práv a povinností smluvních stran při využívání
zabezpečené elektronické komunikace,
schvaluje
udělení plné moci Mgr. Romaně Sagnerové, vedoucí organizační složky
Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, 760 01 Zlín, pro úkony spojené s
využíváním zabezpečené elektronické komunikace se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00, IČO
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41197518
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem předmětné smlouvy, formulací předmětné plné moci a jejím
udělením.
Usnesení
70/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924, jako nabyvatelem a Ing. Petrou Holbíkovou,
sídlem Hraběšická 134, 788 13 Vikýřovice, IČO 01711337, jako
poskytovatelem, na dobu 4 let, jejímž předmětem jsou služby "Aplikace pro
elektronický zápis do škol (základních i mateřských)", za celkovou cenu ve
výši 324 000 Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
71/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Vita donum est - nadační fond, Pod
Rozhlednou 6068, 760 01 Zlín, IČO 03640825, jejímž předmětem budou
ujednání o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci 5. ročníku charitativní
akce Život je dar dne 23. 2. 2019 ve Zlíně, kdy se na straně jedné Vita donum
est - nadační fond zavazuje prezentovat statutární město Zlín reklamní službou
a na straně druhé se statutární město Zlín zavazuje podílet na technickém,
organizačním a propagačním zabezpečení akce objednáním služeb do výše
maximálně 40 000 Kč včetně zákonem stanovené sazby DPH, na dobu určitou
do 31. 3. 2019,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
spolupracujícím a Luhačovským Zálesím, o.p.s., sídlem Osvobození 25, 763
21 Slavičín, IČO: 27735109, jako destinační společností, kterým se
spolupracující zavazuje zaplatit úhradu za činnost destinační společnosti za
rok 2019 ve výši 122 507 Kč.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
dalších náležitostí Dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/2R/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 AIP, spol.
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s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO 46902481, jakožto
dodavatelem, jejímž předmětem je výměna a oprava označení sportovišť
statutárního města Zlína, s celkovou cenou díla ve výši 108 220 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
74/2R/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
AGENTUROU VELRYBA s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO
26910071, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je organizační zajištění
akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2018, konané
dne 12. 3. 2019 v Kongresovém centru Zlín, s celkovou cenou služby ve výši
390.500 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
75/2R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. j. 78/20R/2018 ze dne 22. 10. 2018 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako konečným spotřebitelem
a Zlínským krajem se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, jako dodavatelem, jejímž předmětem bude přefakturace energií
(voda, teplo) spotřebovaných ve vypůjčených prostorách v budově č.p. 2734
na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně (zázemí Památníku Tomáše Bati) v
souladu se smlouvou o výpůjčce předmětných prostor“

Usnesení
76/2R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
předloženou podobu soutěžních materiálů: "Soutěžní podmínky" a "Stavební
program" k připravované soutěži na divadelní park ve Zlíně.

Usnesení
77/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přípravu vyhlášení projektové architektonické soutěže na návrh
tělocvičny 1.ZŠ ve Zlíně
pověřuje
náměstkyni primátora Kateřinu Francovou přípravou podkladů pro soutěž.

Usnesení
78/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol, dle
přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
79/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
realizaci projektu "Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně" a zapojení se do
Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů
(akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019,
prostřednictvím žadatele, kterým může být jenom Zlínský kraj.

Usnesení
80/2R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným
statutárním městem Zlínem, k čerpání mzdových prostředků z provozního
příspěvku těchto příspěvkových organizací v r. 2018.

Usnesení
81/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
administraci programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019,
pověřuje
náměstka primátora MUDr. Miroslava Adámka vyhlášením výzvy k podávání
žádostí o podporu z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019.

Usnesení
82/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
ceník vstupného a pronájmů Památníku Tomáše Bati platný od 1. 2. 2019 dle
přílohy.

Usnesení
83/2R/2019

Rada města Zlína
odvolává
z členství v pracovní skupině Pro optimalizaci rozsahu Městské památkové
zóny Zlín Ondřeje Bětáka;
jmenuje
členy pracovní skupiny Pro optimalizaci rozsahu Městské památkové zóny
Zlín MUDr. Miroslava Adámka a Mgr. Aleše Dufka.

Usnesení
84/2R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
záměr zřídit vzdělávací zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy za účelem vzdělávání čekatelů a strážníků Městské policie Zlín s
možností vzdělávat úplatně další strážníky v rámci Zlínského kraje

Usnesení
85/2R/2019

Rada města Zlína
jmenuje
Ing. Davida Neulingera,
vedoucím Odboru koncepce a realizace dopravních staveb s
účinností od 01.02.2019.
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Usnesení
86/2R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
výsledky projektu Tvoříme Zlín 2018

Usnesení
87/2R/2019

Rada města Zlína
Schvaluje
uzavření Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu
operačního programu URBACT III („Joint Convention Between Lead Partner
and Project Partners for the URBACT III Operational Programme"), a to mezi
hlavním partnerem projektu městem Groningen (Nizozemsko) a partnery
projektu, kdy jedním z těchto partnerů je statutární město Zlín, IČ 00283924,
a to v činnostech druhé fáze sítě přenosu nazvané Welcoming International
Talent (Movement) - Přijímání mezinárodních talentů.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí „Joint Convention Between Lead Partner and Project Partners for
the URBACT III Operational Programme" (Společné úmluvy mezi hlavním
partnerem a partnery projektu operačního programu URBACT III), jejím
podpisem a doložením poskytovateli podpory dle podmínek projektu.

Usnesení
88/2R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
Zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva města Zlína, komisí Rady města Zlína
a správních rad fondů statutárního města Zlína v roce 2018

Usnesení
89/2R/2019

Rada města Zlína
stanovuje
počet členů Komise výstavby a územního rozvoje Rady města Zlína na 13
jmenuje
předsedu a členy Komise výstavby a územního rozvoje Rady města Zlína na
volební období 2018-2022 dle přílohy

Usnesení
90/2R/2019

Rada města Zlína
jmenuje
jednotlivé členy Zastupitelstva města Zlína do určených místních částí města
Zlína na období 2019 - 2022 dle důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
91/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se změnami jmenovitého složení Komise místní části Velíková dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
92/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "XX. Lešetínský
fašank" dne 16. 2. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin na jiném místě, než na
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veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství ulic
Lešetín I, Lešetín II a části ulice Kvítková,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: "Spolek LešetínZlín", Lešetín I 610, 760 01 Zlín, IČO: 22822054
Usnesení
93/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1.udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství při konání akcí "Pietní a vzpomínkové akce u příležitosti svátků
a významných dnů" od března do prosince 2019 na prostranství před
Kongresovým centrem na náměstí T. G. Masaryka 5556 u sochy T. G.
Masaryka, na Benešově nábřeží u busty E. Beneše, v parku UTB naproti 21.
budovy u sochy T. Bati a J. A. Bati, před budovou FaME UTB u sochy T. Bati
a v parku Baťovy vily u busty T. Bati jr. dle seznamu v příloze č. 1,
pořadatel: Statutární město Zlín náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924

Usnesení
94/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele "Spolek LešetínZlín" (IČO: 22822054) ,
47250 Kč, XX. Lešetínský Fašank, 16. 2. 2019, ul. Lešetín I, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
95/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
„jinákrajina” (IČO: 22856935) , 210000 Kč, publikace JINÁKRAJINA 20082019, 2019-2020, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
96/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
, 76000 Kč, TATA PRIDE - oslava
dne otců, 15. 6. 2019, prostranství před kostelem PMPK na JS
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
97/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ArtZlín z.s. (IČO: 22726306), 83300 Kč,
Projekt "Koncerty žánru folk, country, bluegrass, rock, leden-červen 2019,
Zelenáčova šopa, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
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Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
98/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ArtZlín z.s. (IČO: 22726306) , 76500 Kč,
Projekt "Jazz do regionu", leden-červen 2019, Zelenáčova šopa, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
99/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Asociace DICE - Development Initiatives
for a Common Europe, z. s. (IČO: 03647781), 40000 Kč, Jeden svět Zlín 2019
- Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, 1. - 4. 4.
2019, Golden Apple Cinema, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
100/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele AVION BIG BAND z.s. (IČO:
22735305), 22275 Kč, Podpora v rámci produkce orchestru na tanečních a
tradičně významných akcí města Zlín a tím i reprezentace města v ČR a v
zahraničí, 1. pololetí 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
101/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele AVION BIG BAND z.s. (IČO:
22735305), 33000 Kč, Pálení čarodějnic 2019 ve Zlíně a na náměstí Míru, 30.
4. 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
102/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
AVION BIG BAND z.s. (IČO: 22735305) , 63000 Kč, Aranže pro
reprezentaci města v ČR a v zahraničí při produkci na různých akcích v jiných
městech pro moderní taneční hudbu a styly, 1. pololetí 2019
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
103/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele AVION BIG BAND z.s. (IČO:
22735305) , 66500 Kč, Prvomájový průvod 2019 ve Zlíně ve stylu zlínských
tradic, 1. 5. 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
104/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Bartošův soubor, z. s. (IČO: 49156403),
54000 Kč, Vystoupení Bartošova souboru pro veřejnost, s tím související
doprava, pořízení a opravy krojů, soustředění, korepetice a úprava not, 1.
pololetí 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
105/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
COCO AGENCY s.r.o. (IČO: 07648898) , 90000 Kč, Laco Deczi pod
Hradem, 11. 5. 2019, areál firmy VLW, Źleby 95, 763 02 Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
106/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Czech Ensemble Baroque, z.s. (IČO: 22674209) , 94000 Kč, Bacha na
Mozarta!, 1. pololetí 2019, leden-červen 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
107/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČO:
27721469) , 50000 Kč, MET New York a Královský balet Londýn ve Zlíně operní a baletní představení na filmovém plátně, přímé přenosy a záznamy, I.
pol. 2019, multikino v OZC Zlaté jablko ve Zlíně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení
108/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Klub rodičů při MŠ Slovenská, Zlín (IČO:
46277650), 37500 Kč, Zlínský Škrpálek, 9. 4. 2019, KC Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
109/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace (IČO: 70947422), 450000 Kč, Zlín čte a studuje
2019 - 1. pololetí: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 1. 1. - 30. 6. 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
110/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Malá scéna Zlín o.p.s (IČO: 26652188),
21750 Kč, Audience u císařovny, 5. 4. 2019 premiéra na zámku Lešná; duben
- červen 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
111/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST, s.r.o.
(IČO: 26721546), 250000 Kč, 26. Mezinárodní filmový festival Praha FEBIOFEST 2019, Regionální ozvěny Zlín, 16.-18.4.2019, Golden Apple
Cinema, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
112/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Nadační fond Martiny a Martina
Růžičkových (IČO: 29192072) , 57750 Kč, Mezinárodní soutěž Best in
Design 2019, 3. 5. 2019, Kongresové centrum Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení
113/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Orel jednota Zlín (IČ: 64467317) , 37500
Kč, Česko-slovenský dětský folklorní festival MÁJÍČEK, 25. 5. 2019, Zlín Jižní Svahy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
114/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Pěvecký sbor Laetitia - Zlín, z.s. (IČO:
01278169) , 68040 Kč, Reprezentace města Zlín na mezinárodní sborové
soutěži International Chamber Choir Competition Marketoberdorf 2019, 7. 12. 6. 2019, Marktoberdorf (Německo)
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
115/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Piranha Film s.r.o. (IČO: 26904951),
323000 Kč, Neznámá země 2019, XXIII. ročník festivalu cestování,
poznávání a sbližování kultur, 23. - 30. 4. 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
116/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Post Bellum, o.p.s. (IČO: 26548526) , 120600 Kč, Seznámení veřejnosti s
lokální historií a záchrana nehmotného kulturního dědictví města Zlína
pomocí zaznamenání příběhů pamětníků, leden-červen 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
117/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Radek Kubiš (IČO: 75326116), 72500
Kč, El Cubano, Latino Dance&Music Festival, 18. 5. 2019, náměstí Míru ve
Zlíně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení
118/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Spolek ZUŠKA?ZUŠKA! (IČO:
04944429), 52500 Kč, Malí velcí filharmonici, 5. 5. 2019, Kongresové
centrum Zlín; společná soustředění smíšeného orchestru, březen-květen 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
119/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Studentská unie UTB, z. s. (IČO: 26996286) , 200000 Kč, Majáles UTB 2019,
7. 5. 2019, Park před Baťovou vilou, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
120/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Taneční centrum Orianadance, Zlín z. s. (IČO: 05741408), 111000 Kč,
Vystoupení dětí od 4let, juniorů, dospělých pro veřejnost, s tím související
doprava, pořízení a opravy kostýmů, tvorba choreografií, účast na tanečních
soutěžích - reprezentace města Zlína na republikových i mezinárodních
soutěžích, I. pololetí 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
121/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:
70883521), 165000 Kč, Zlín Design Week, 3. - 10. 5. 2019, zlínský zámek,
výstavy v KOMA City modulech, galavečer v KC, Konference
design&marketing
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
122/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO: 46311360), 80000 Kč, Pořízení
kontrabasu, 1. pololetí 2019, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
123/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO:
46311360), 70438 Kč, Jarní koncert Kašava a Rokytí, 24. 3. 2019, Městské
divadlo Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
124/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský zámek o.p.s.(IČO: 29374511),
103313 Kč, Cyklus výstav Galerie Václava Chada v prostorách zlínského
zámku, I. pololetí 2019, zlínský zámek
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
125/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský zámek o.p.s.(IČO: 29374511),
62500 Kč, ZÁMEK ŽIJE - akce živého umění v 1. pololetí 2019, zámek Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara, člena
Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
126/2R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Zlínský zámek o.p.s.(IČO: 29374511), 100000 Kč, Zámek Zlín - nové,
rozšířené vydání publikace Zdeňka Pokludy, 1.1-30.6.2019, zámek Zlín archivy, badatelny, matriky
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
127/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
"Zlínský hudební klub" z.s. (IČO: 22723773), 6000 Kč, Jaromír Merhaut poslechový hudební pořad, 22. 2. 2019, Senior Beat Club Zlín

Usnesení
128/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
"Zlínský hudební klub" z.s. (IČO: 22723773), 6000 Kč, Jaromír Merhaut poslechový hudební pořad, 19. 4. 2019, Senior Beat Club Zlín
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Usnesení
129/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČO:
22723773), 6900 Kč, Jiří Černý - poslechový pořad, 31. 1. 2019, MDZ - Dílna,
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
130/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČO:
22723773), 6900 Kč, Jiří Černý - poslechový pořad, 12. 3. 2019, MDZ - Dílna,
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
131/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČO:
22723773), 6900 Kč, Jiří Černý - poslechový pořad, 22. 5. 2019, MDZ - Dílna,
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
132/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace (IČO: 72563346), 18750 Kč, Galerijní a muzejní noc 2019, 17. 5.
2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
133/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele 14|15 Baťův institut, příspěvková
organizace (IČO: 72563346), 18125 Kč, Filharmonie pod širým nebem, 11. 6.
2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení
134/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČO: 72563346), 15000 Kč,
Blízko nebe, 16. 6. 2019, střešní terasa budovy 14, Zlín

Usnesení
135/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Bartošův soubor, z. s. (IČO: 49156403),
39000 Kč, Valašský bál, 26.1.2019, Kongresové centrum Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
136/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele BIG BAND ZLÍN z.s. (IČO: 28551991)
, 27500 Kč, Odpoledne v rytmu, seriál pravidelných tanečních programů pro
hosty všech věkových kategorií, I. pololetí 2019, Kongresový sál hotelu
Moskva Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
137/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele CANTICUM CAMERALE z.s. (IČO:
46276980) , 2700 Kč, Giovanni Valentini: Missa Ferdinandi, květen 2019,
kostel sv. Vavřince Vizovice a kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
138/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.,
(IČO: 25300083), 25500 Kč, Fesťáček 2019, 15. 6. 2019, areál CSP Zlín,
o.p.s.
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
139/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Cimbálová muzika Paléska, z.s. (IČO:
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27052770), 9000 Kč, Spoluúčinkování CM Paléska s DFS Vonička, ledenčerven 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
140/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Cimbálová muzika Valášek Zlín, z. s.
(IČO: 46308725), 20000 Kč, Vystoupení CM Valášek Zlín a CM Denica, I.
pololetí 2019, Zlín a okolí
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
141/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Dance Studio Starlight, z.s. (IČO: 22762019), 12000 Kč, Veřejné tančírny
různých tanečních stylů, každý pátek, 3x měsíčně Jateční 169, 1x měsíčně
14/15 budova Baťova institutu, kavárna 15Kafé, I. pol. 2019

Usnesení
142/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Dance Studio Starlight, z.s. (IČO: 22762019), 18000 Kč, Vystoupení
dětských, juniorských a mládežnických tanečníků různých tanečních stylů, 25.
1. 2019 a 12. 6. 2019, Kongresové centrum Zlín, Velký sál

Usnesení
143/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Zlíně (IČO: 46311432), 4200 Kč, Noc kostelů, 24. 5. 2019,
evangelický kostel, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
144/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Zlíně (IČO: 46311432), 7000 Kč, René Hábl, Pavel Preisner:
Švihák a krajánek, 2. 5. -30. 6. 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení
145/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Fryštácká Javořina z.s. (IČO: 68688181)
, 24500 Kč, Májová veselice s dechovkou, 19.5.2019, Zlín - náměstí Míru pódium
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
146/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Heart Core Dance Academy, z. s. (IČO: 06351107), 46000 Kč, Popelka taneční pohádka, 10. 2. 2019, Malá scéna Zlín

Usnesení
147/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČO: 48471178), 11000 Kč, Oprava hudebních
nástrojů, 1. pololetí 2019, Zlín

Usnesení
148/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČO:
48471178), 15000 Kč, Pořízení notového materiálu, aranžmá a rozpis skladeb,
1. pololetí 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
149/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČO:
48471178), 20000 Kč, Spolupráce s hostujícím dirigentem, 1. pololetí 2019,
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
150/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Charita Zlín (IČO: 44117434) , 25000 Kč,
Tříkrálový Festival 2019, 5. 1. 2019, před kostelem Panny Marie Pomocnice
křesťanů, Zlín

- 34 -

pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
151/2R/2019

Rada města Zlína
Zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Charita Zlín (IČO: 44117434) , 7000 Kč, Zahradní slavnost, květen/červen,
SNP 4789, 760 05 Zlín, zahrada

Usnesení
152/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Inspirace Zlín z.s. (IČO: 04535341) ,
29900 Kč, Festival IQ Play na zlínském zámku, 1. pololetí 2019, zlínský
zámek
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
153/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Kamarád - Nenuda z.s. (IČO: 22692398),
15000 Kč, TÁTA-FEST 2019, 16. 6. 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
154/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Klub absolventů Baťovy školy práce, z.
s. (IČO: 46308709 , 5950 Kč, Výstava obrazů malíře Jana Kobzáně u
příležitosti 60. výročí úmrtí, únor 2019, Alternativa - kulturní institut
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
155/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, z.s. (IČO:
68688393), 40000 Kč, Zhotovení tanečních kostýmů na taneční formaci
Klubu společenských tanců a mažoretek děti mladší a juniorky na novou
taneční sezónu a soutěže pro rok 2019, leden - březen 2019, Zlín

Usnesení
156/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
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veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Klub společenských tanců Aleše a Dany
Mědílkových Zlín, z.s. (IČO: 68688393), 26250 Kč, Účast tanečních skupin
na soutěžích - minimažoretky, děti mladší, děti starší, junioři, mládež
mažoretky, společenský tanec, streetaři, březen-červen 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
157/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace (IČO: 70947422) , 42300 Kč, Literární jaro
Zlín 2019, 23. 4. - 7. 5. 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
158/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Masarykovo demokratické hnutí (IČO: 00271241) , 25200 Kč, "Masarykův
odkaz", 1. pololetí 2019, Zlínský klub 204/Městské divadlo Zlín - Studio Z

Usnesení
159/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele MgA. Vojtěch Skácel (IČO: 06391451),
25000 Kč, Výstavní cyklus současného českého a zahraničního výtvarného
umění, I. pololetí 2019, Galerie Garáž GAG Zlín, Burešov, Zlín, garáže, č.
event. 2354, Galerie Komnata, tř. T. Bati 6189, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
160/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 10000 Kč, Hudební vystoupení Malenovjanky pro veřejnost
včetně vybavení, I. pololetí 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
161/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele NADĚJE (IČO: 00570931), 9000 Kč,
Velikonoční jarmark na plácku, 9. 4. 2019, Tkalcovna NADĚJE Zlín, Na
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Honech I/5540, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
162/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (IČO: 14450551),
50000 Kč, 16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže s
podtitulem Sdílená imaginace, 24. 5. - 7. 6. 2019, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulta humanitních studií

Usnesení
163/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
13000 Kč, KINEMATOGRAF 100,
slavnostní zahájení ve Zlíně a tour po 30ti českých a 5ti slovenských městech

Usnesení
164/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05 Zlín (IČ:
66604427) , 11550 Kč, Jazzové odpoledne, 15. 4. 2019, park před zlínským
zámkem - při nepřízni počasí v prostorách zámku
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
165/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05 Zlín (IČO: 66604427) , 43000 Kč, Posezení s
dechovkou a přáteli/Miklovci a Jazzzubs, 20. 5. 2019, park před zlínským
zámkem

Usnesení
166/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Petr Vítek, Lesní 6781, 760 01 Zlín (IČO:
64461947) , 13000 Kč, Evropský svátek hudby Zlín 2019, 21. 6. 2019, prostor
před Zlínským zámkem
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
167/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Prokoncert z.s. (IČO: 06147020), 50000 Kč, Film Music Tour 2019, 25. 3.

- 37 -

2019, Kongresové centrum Zlín
Usnesení
168/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Radek Kubiš (IČO: 75326116), 20000 Kč, Galavečer SalsaZlín 2019, 9. 3.
2019, Zlín

Usnesení
169/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Římskokatolická farnost svatého Filipa a
Jakuba Zlín (IČO: 40995356) , 10313 Kč, Noc kostelů 2019, 24. 5. 2019,
kostel, prostranství u kostela, parkoviště, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
170/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Římskokatolická farnost Štípa (IČO:
48471712), 8000 Kč, Kouzlo štípských varhan, 2. června 2019, Poutní chrám
Narození Panny Marie ve Štípě
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
171/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Římskokatolická farnost Štípa (IČO:
48471712), 6600 Kč, Noc kostelů, 24. 5. 2019, kostel Narození Panny Marie
ve Štípě, Mariánské náměstí, starý gotický kostelík ve Štípě
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
172/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 50000
Kč, Nákup bicí soupravy pro orchestr, I. pololetí 2019, Zlín

Usnesení
173/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 34000 Kč, Reprezentace města Zlína orchestrem
SDOM Zlín na Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Praze vč.
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doplnění součástí uniforem, 15. -16. 2. 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
174/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 42500 Kč, Reprezentace města Zlín orchestrem
SDOM Zlín na Mezinárodním hudebním festivale ve městě Helbra v Německu
a doplnění části uniforem muzikantů, 28. 6. - 1. 7. 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
175/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 25000 Kč, Účast na soutěžích mažoretek v ČR i
zahraničí, vč. pořízení soutěžních kostýmů a pochodové taneční obuvi,
soustředění a nastudování choreografie čtyř skupin mažoretek SDOM, I.
pololetí 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
176/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR (IČO: 66599270), 50000 Kč, Vydání
publikace na téma Zapomenutá a současná romská řemesla, 1. 1. - 30. 6. 2019,
Zlín

Usnesení
177/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek (IČO: 65399447), 35000 Kč, Dny umění nevidomých na Moravě 2019,
duben-červen 2019, Zlín

Usnesení
178/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČO:
49156071) , 18000 Kč, Soustředění souboru Malá Vonica, 20. - 21. 4. 2019,
Revika Vizovice
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
179/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČO: 49156071) , 30000 Kč, Obnova krojových
součástek, 1. pololetí 2019, Zlín

Usnesení
180/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Slovanská unie z. s. (IČO: 48133396), 30000 Kč, 6. Dny slovanské kultury
2019 - bulharská a ukrajinská kultura, 22. - 26. 5. 2019, Zlín

Usnesení
181/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín,
z.s. (IČO: 48472336), 12000 Kč, Jarní koncert, 28. 4. 2019, kostel sv. Filipa a
Jakuba Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
182/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společnost KT, z. s. (IČO: 22839674),
45000 Kč, Program výstav slovenských umělců galerie Kabinet T. (továrna
Zlín), I. pololetí 2019, 12. tovární budova Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
183/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společnost KT, z. s. (IČO: 22839674),
45000 Kč, Program výstav švýcarských umělců v galerii Kabinet T. (továrna
Zlín), I. pololetí 2019, 12. tovární budova Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
184/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Společnost KT, z. s. (IČO: 22839674), 50000 Kč, GALLERY TOUR MAP

- 40 -

pro Zlín, 1. a 2. vydání, I. pololetí 2019, 12. tovární budova Zlín
Usnesení
185/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele spolek Zlínský Zvěřinec (IČO:
07099541), 20250 Kč, Zvěřinové nehody aneb Živá hudba v netradičních
prostorách, 9. 2. 2019, Hospoda Pod Lipou, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
186/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO: 70883521), 24000 Kč, Skrz prsty, 20.
3. 2019, 14/15 Baťův institut, p. o., Zlín

Usnesení
187/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:
70883521), 31250 Kč, Busfest 2019, 27. 4. 2019, ve Zlíně, trolejbusy MHD,
Točna DSZO pod Sportovní halou
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
188/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO: 70883521), 50000 Kč, RECFEST
2019, 9.-11.4 2019, Zlín

Usnesení
189/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:
70883521), 21000 Kč, Culturea, 6. 4. 2019, 14/15 Baťův institut, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
190/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:
70883521) , 10000 Kč, Fashion Point, 23. 2. 2019, 14/15 Baťův institut, Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
191/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO:
46311360), 18300 Kč, 31. besídka u cimbálu, 19. 5. 2019, Malá scéna Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
192/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO:
46311360), 16500 Kč, Trnečka - okresní soutěž dětských zpěváků lidových
písní (25. ročník), březen 2019, Malá scéna Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
193/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO:
46311360), 23750 Kč, Korepetice, pořízení strun, klarinetových plátků a
krojového vybavení, oprava krojových součástek a hudebních nástrojů, 1.
pololetí 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
194/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele VONICA 80, o.p.s. (IČO: 27709957) ,
9000 Kč, První pátky pro veřejnost s hosty, 8. 3 a 7. 6. 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
195/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele VONICA 80, o.p.s. (IČO: 27709957) ,
16920 Kč, Vonica 80 pro Zlín 2019 - účinkování v pořadech festivalů a akcí
organizovaných ve Zlíně, I. pololetí 2019, Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
196/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
VONICA 80, o.p.s. (IČO: 27709957) , 9100 Kč, Taneční seminář výuky
lidových tanců, 9. 3. 2019, ZK 204 Zlín, sál č. 219

Usnesení
197/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele VONIČKA Zlín z.s. (IČO: 49156527) ,
40000 Kč, Besídka u cimbálu - vystoupení všech věk. skupin souboru + dvě
pracovní soustředění, březen - červen 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
198/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Základní umělecká škola Zlín - Jižní
Svahy (IČO: 00226327), 6375 Kč, Koncert populární hudby "Rock and pop
and … zuš", červen 2019, Dílna Městského divadla ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
199/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Základní umělecká škola Zlín - Jižní
Svahy (IČO: 00226327), 44100 Kč, 30. let ZUŠ Zlín - Jižní Svahy, 30. 4. 2019,
Kongresové centrum Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
200/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Základní umělecká škola Zlín Malenovice(IČO: 46310983), 5500 Kč, Taneční představení, 26. 4. 2019,
Malá scéna Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
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Usnesení
201/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice(IČO: 46310983), 3500 Kč, I.
absolventský koncert, 30. 4. 2019, Baťova vila, Zlín

Usnesení
202/2R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína pro žadatele
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice(IČO: 46310983), 3500 Kč, II.
absolventský koncert, 21. 5. 2019, Baťova vila, Zlín

Usnesení
203/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Základní umělecká škola Zlín (IČO:
00838926), 7750 Kč, Vystoupení cimbálových muzik Strunka a Strunečka v
Rožnově pod Radhoštěm, I. pololetí 2019, Rožnov pod Radhoštěm
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
204/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínská astronomická společnost, z.s.
(IČO: 46276475), 41800 Kč, Seriál akcí, přednášek a výstav na hvězdárně Zlín
v I. pol. 2019, Hvězdárna Zlín, leden-červen 2019
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
205/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský kreativní klastr, z. s. (IČO:
01365258), 23200 Kč, Galerijní a muzejní noc 2019, 17. 5. 2019, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
206/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování,
stravné, kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do
města Debrecín (Maďarsko) v rámci sítě přenosu URBACT s názvem
Welcoming International Talent (Movement) - Přijímání mezinárodních
talentů pro: - Kamilu Gamalovou, projektovou manažerku, - Pavla Krutila,
proděkana pro mezinárodní vztahy Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ve dnech 12. - 15. 2. 2019.
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Usnesení
207/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů na zahraniční
pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) ve dnech 23. - 27. 1. 2019 pro: - Evu
Manišovou, OCRaI - Pavlu Julinovou, OCRaI

Usnesení
208/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 440015005 o poskytování služeb na území
statutárního města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ:00283924,
jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ
60711086, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1,
- uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových
prací na území statutárního města Zlína, uzavřené dne 31. 12. 2014, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín,
IČ:00283924, jakožto objednatelem a obchodní korporací Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace podmínek a finančního
rozsahu úklidových prací na území statutárního města Zlína, pro období r.
2019, včetně zimní údržby městských komunikací a chodníků, posypových
beden a pytlů, dle přílohy č. 2
- uzavření Dodatku č. 16 Smlouvy č. 142834002 o obstarávání staveb
veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem,
IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín,
s. r. o., IČ 60711086, jako zhotovitelem, dle přílohy č.3
- uzavření Dodatku č. 16 Smlouvy č. 1429530040 o obstarávání staveb
veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem,
IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín,
s. r. o., IČ 60711086, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 4,
- uzavření Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě č. 4400150006 o provádění
stavebních prací, na území statutárního města Zlína, a to mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:00283924,
jakožto objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se
sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace Přílohy č. 1 této smlouvy Ceník prací a služeb, dle přílohy č.5,
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 4400150020 o rozsahu činnosti údržby
světelných návěstidel signalizace světelných křižovatek a počtu
obhospodařovaných světelných návěstidel signalizace světelných křižovatek,
v majetku statutárního města Zlína, na území statutárního města Zlína,
uzavřené dne 15. 4. 2015, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:00283924, jakožto objednatelem a obchodní
korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02
Zlín - Louky, IČ 60711086, jako zhotovitelem, jehož předmětem je úprava
platebních podmínek a způsob výpočtu měsíční ceny, dle přílohy č. 6
- uzavření Dodatku č. 18 Smlouvy č. 1428620050 o provozování veřejného
osvětlení ve městě Zlíně prolongující platnost dané smlouvy do 31. 12. 2019,
a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ:00283924, jako objednatelem a
obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ 60711086, jako

- 45 -

zhotovitelem, dle přílohy č. 7,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem předmětných dodatků.
Usnesení
209/2R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č. 1700140068 o poskytování služeb v
rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:002 83 924,
jako zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín
- Louky, Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČO:607 11 086, jako pověřenou
osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 4 a 5 dle zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí příloh a jejich podpisem.

Usnesení
210/2R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se spolufinancováním investičního projektu příspěvkové organizace ZOO a
zámek Zlín - Lešná, p. o. ze strany statutárního města Zlína a vyčleněním
finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v roce 2020 na
expozici jaguárů - Jaguar Trek ve výši 8 mil. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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