Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
23. schůze
Usnesení
1/23R/2019

18. 11. 2019
Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ0 0283924, jakožto kupujícím a
(vlastník podílu ve výši id. 1) a
(vlastník podílu ve výši id. 1),
jakožto prodávajícími, jejichž předmětem je prodej pozemku p. č. 1450/155 k.
ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře 452 m2 za účelem provedení
revitalizace plochy před hřbitovem v Malenovicích, za cenu ve výši 200
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
2/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1/19 k budoucí kupní smlouvě č. 4000181748 ze dne
8. 1. 2019, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 0028324, jako budoucím prodávajícím a
jakožto
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je rozšíření výměry předmětu
prodeje, tj. části pozemku p. č. 972/37 k. ú. Zlín, obec Zlín o 5 m2 za účelem
vybudování schodiště u přístavby domu č. p. 6023 na ulici Bratří Sousedíků
ve Zlíně, za kupní cenu dle platné CMZ v době prodeje bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 k nájemní smlouvě č. 4000181584 ze dne 22. 11.
2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož
předmětem je rozšíření výměry části pozemku p. č. 972/37 k. ú. Zlín, obec
Zlín o 5 m2 za účelem vybudování schodiště a okapového chodníku u
přístavby domu č. p. 6023 na ulici Bratří Sousedíků ve Zlíně, za nájemné ve
výši 4 Kč/m2/rok, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
3/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto budoucí kupující
(kupující), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. st. 1130 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby k domu č. p. 817 na ul. Pod Stráněmi ve Zlíně, na dobu určitou 3 let,
za kupní cenu dle platné CMZ v době prodeje bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 k nájemní smlouvě č. 4000121020 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení předmětu nájmu za účelem
údržby zeleně o část pozemku p. č. st. 1130 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 40
m2
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. st. 1130 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 40 m2 pro vybudování přístavby k domu č. p. 817 na ul. Pod Stráněmi
ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2019 k smlouvě o výpůjčce č. 4000191160 ze dne 23.
9. 2019, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 0028324, jakožto půjčitelem a společností ROBINCO ZLÍN spol.
s. r. o., Zarámí 4463, 760 01 Zlín, IČO 46900551, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku p. č. 944/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 5 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a
přístup k parkovacím stáním u navrhovaného bytového domu na pozemku p.
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č. 944/6 k. ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
5/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 676/87/1 k. ú.
Prštné, obec Zlín o výměře 450 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 0,784 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 3933/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
805 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 400/99 k. ú.
Prštné, obec Zlín o výměře 450 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 0,784 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000140529 ze dne 29. 4.
2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je
zvýšení výměry předmětu nájmu o část pozemku p. č. 87/2 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín o 65 m2, nově na výměru 592 m2 k zahrádkářskému účelu,
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za nájemné ve výši 0,894 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
9/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 1600060421 ze dne 6. 2. 2006
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výměry
předmětu nájmu o část pozemku p. č. 87/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
65 m2, nově na výměru 577 m2, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši
0,447 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
10/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „STL plynovodní přípojka –
plynofikace autodílny v ulici Bezručova, č.p. 1274 v obci Zlín, místní části
Malenovice“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
1890/1, p. č. 1930/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Mladcová, Jurášek, kab. NN“, na
dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
402/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, kabelové skříně v pilíři v rámci akce „VelíkováZlín, Youngster, kab. NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 78/1, p. č. 78/5, p. č. 78/6, p. č. 114, p. č.
193/1, p. č. 647 k. ú. Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
13/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň v pilíři v rámci akce
„Malenovice, Fox, kabel NN (3RD)“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově
za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1900/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
14/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň a uzemnění v rámci akce „Zlín,
Zálešná s.r.o., kabelová smyčka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově
za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 3100/7 k. ú. Zlín, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
15/23R/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 Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063,
jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy - komunikační vedení – optický, metalický kabel, rozvaděč, přípojka
NN, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
860/3 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
16/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 590/240 o výměře do
260 m2 pro zahradu a část pozemku p. č. 573/1 o výměře do 250 m2, oba k.
ú. Mladcová, obec Zlín, pro vybudování přístupové cesty k bytové jednotce č.
147/3 v domě č.p. 147 na ul. Mokrá II ve Zlíně ve vlastnictví žadatelky

Usnesení
17/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 35 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
1149 na ulici Zálešná III ve Zlíně ve vlastnictví žadatele

Usnesení
18/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3528/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
180 m2 za účelem zřízení manipulační plochy pro potřeby stavby
„Revitalizace objektů – PARK TOWER“

Usnesení
19/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1975/76 k. ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín, o výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na
pozemek p. č. 244/4 k. ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví žadatele

Usnesení
20/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 530/2 k. ú. Velíková, obec Zlín, o výměře 1523
m2 za účelem užívání pozemku a provedení jeho terénní úpravy pro aktivity
Lukostřeleckého klubu Phoenix Kostelec, z.s.
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Usnesení
21/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
20 m2 pro vybudování zpevněných ploch u přístavby rodinného domu č. p.
5752 na ul. Zálešná IV ve zlíně ve vlastnictví žadatele

Usnesení
22/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 250/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o výměře do 50 m2 za účelem zařízení staveniště pro stavbu rodinného domu
na pozemku p. č. st. 393 k. ú. Malenovice u Zlína, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
23/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 4193 o výměře 90 m2 a část pozemku p. č. 4185
o výměře do 600 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
24/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5455/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 19 m2
pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží

Usnesení
25/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout části pozemků p. č. 4098 o výměře 20 m2, p. č.
981/59 o výměře do 15 m2 a p. č. 977/20 o výměře do 3 m2 a vypůjčit část
pozemků p. č. 982/8 o výměře do 10 m2 a p. č. 4098 o výměře do 100 m2 vše
v k. ú. Zlín, obci Zlín

Usnesení
26/23R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 15 m2 pro sjezd z
komunikace a parkovací stání k rodinnému domu č.p. 2072 na ul. Podvesná
IX ve Zlíně, na dobu neurčitou, s účinností od data podpisu smlouvy, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP a s podmínkou, že vypůjčitel umožní
na předmětu výpůjčky přístup ke stávajícímu objektu provizorního charakteru
příslušejícímu k rodinnému domu č.p. 6210 na ul. Podvesná IX ve Zlíně

Usnesení
27/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, jako
pronajímatelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemků
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p.č. 378/3 a p.č. 365/4, oba v k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o celkové výměře
280 m2, na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2024 s 3 měsíční výpovědní
dobou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 40,71
Kč/m2/rok, tj. roční nájemné 11.399,- Kč, s doložkou o ročním zvyšování
nájmu o inflaci
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
28/23R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) uzavření dodatku č. 4/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000181350 ze dne
1. 10. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a iDance Studio, z.s., nám.
T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČO 05421551, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je změna nájemní smlouvy k bytu č. 504 v domě č.p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně z doby určité na dobu neurčitou,
b) uzavření dodatku č. 4/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000181351 ze dne
1. 10. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a iDance Studio, z.s., nám.
T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČO 05421551, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je změna nájemní smlouvy k bytu č. 505 v domě č.p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně z doby určité na dobu neurčitou,
schvaluje
c) uzavření dodatku č. 4/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000181350 ze dne
1. 10. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a iDance Studio, z.s., nám.
T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČO 05421551, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je prodloužení doby nájmu u bytu č. 504 v domě č.p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně o 2 roky tj. do 31. 3. 2022, s účinností od 1. 4. 2020,
d) uzavření dodatku č. 4/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000181351 ze dne
1. 10. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a iDance Studio, z.s., nám.
T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČO 05421551, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je prodloužení doby nájmu u bytu č. 505 v domě č.p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně o 2 roky tj. do 31. 3. 2022, s účinností od 1. 4. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
29/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem a
jako pronajímateli, jejímž předmětem je
prodloužení nájmu nebytových prostor o výměře 69,54 m2 v budově č.p. 29,
která je součástí pozemku p.č. 94 v k. ú. Lužkovice, obci Zlín, za účelem
umístění kanceláře místní části a dalších občanských aktivit, na dobu určitou
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s výpovědní dobou tři měsíce za nájemné ve výši 7 000 Kč/měsíc, a to do 31.
12. 2021
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
30/23R/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 manžely
jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je převod části pozemku p. č. 3247/15 o výměře
28 m2 pod přístavbou k domu č. p. 1486 na ul. Podvesná XVI ve Zlíně, za
kupní cenu ve výši 21 840 Kč;
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
31/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2544810332 ze dne 1.
10. 2001 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemci,
jehož předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě
čp. 5375 na ul. Podlesí IV ve Zlíně o paní Evu Mifkovou
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem,
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2/2020 ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky č. 2547110135 ze dne 30. 4. 2001 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
budoucím prodávajícím a
,oba trvale bytem
jako budoucími kupujícími, jehož předmětem
je snížení počtu osob na straně budoucích kupujících bytu č.
v domě čp.
5375 na ul. Podlesí IV ve Zlíně o paní
a vypořádání zálohy na
budoucí kupní cenu tohoto bytu
souhlasí
s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
32/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
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IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2019,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
jako nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp.
292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + 0, ke dni 30. 11.
2019,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a manžely
, jako nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11. 2019,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
, jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v domě čp. 3262
na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, ke dni 30. 11. 2019,
e) uzavření dodatku č. 20/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000150115 ze
dne 26. 1. 2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
, jako
nájemci, jehož předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně o pana
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
33/23R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
informace o postupu prací na projektu „Družstevní bydlení Zlín“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí a pověřit Bc. Kateřinu Francovou,
náměstkyni primátora, pokračováním prací na projektu „Družstevní bydlení
Zlín“.

Usnesení
34/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáž dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení
35/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
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Usnesení
36/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
37/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 44/2019 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.4 řádek č.2 a tabulky
č.6 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a
čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
38/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2020 dle Přílohy č.1,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací subjektům uvedeným v části
"Neinvestiční dotace na provoz a činnost", s poskytnutím investičních
příspěvků subjektům uvedeným v části "Investiční výdaje" a s poskytnutím
příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v části
"Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím", části A a B
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na
provoz a investice se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení
bere na vědomí
důvodovou zprávu dle Přílohy č.2
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína
I. schválit
1. rozpočet statutárního města Zlína na rok 2020 dle Přílohy č. 1,
2. poskytnutí neinvestičních dotací subjektům uvedeným v části "Neinvestiční
dotace na provoz a činnost", s poskytnutím investičních příspěvků subjektům
uvedeným v části "Investiční výdaje" a s poskytnutím příspěvků na provoz
příspěvkovým organizacím uvedeným v části "Neinvestiční transfery
příspěvkovým organizacím", části A a B"
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na provoz
a investice se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení
II. vzít na vědomí důvodovou zprávu dle Přílohy č.2
III. uložit Radě města Zlína zabezpečit:
1. rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2020
2. hospodaření podle schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2020

Usnesení
39/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se střednědobým výhled rozpočtu statutárního města Zlína na roky 2021 -
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2023 dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
40/23R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 108/23R/2018, týkající se vyčlenění finančních prostředků z
rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění předfinancování a
spolufinancování projektu "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května,
Zlín" ve výši 15 000 000,00 Kč včetně DPH po dobu realizace v roce 2020,
souhlasí
se zrušením usnesení ZMZ č. 9/1Z/2018, týkající se vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění předfinancování a
spolufinancování projektu "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května,
Zlín" ve výši 15 000 000,00 Kč včetně DPH po dobu realizace v roce 2020 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
41/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění: předfinancování a spolufinancování projektu "Silniční napojení
průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a vybudování
parkoviště" ve výši 140 000 000,00 včetně DPH po dobu přípravy a realizace
v roce 2020,2021 a 2022, na úhradu výdajů uvedených v projektových
žádostech o finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, kdy procentní míra podpory je 90 % ze způsobilých výdajů
projektu, v souladu s metodikou Integrovaného regionálního operačního
programu a žádosti o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, kdy procentní míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů
projektu, v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
42/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí
dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a konkrétně jeho
121. výzvy Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu „Výměna
výplní stavebních otvorů budovy zlínského zámku“ na adrese: Soudní 1, 760
01 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, zajištěním přípravy žádosti o dotaci
včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem a
předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s přípravou,
realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace.
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína pro
rok 2020 na zajištění financování k dokončení realizace projektu "Výměna
výplní stavebních otvorů budovy zlínského zámku" ve výši 30,9 mil. Kč
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včetně DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení vyčlenění finančních prostředků
Usnesení
43/23R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína ze dne 12. 6. 2017 č. usn. 66/12R/2017 ve
znění: „Rada města Zlína schvaluje udělení plné moci pro podnikající
fyzickou osobu Mgr. Lubomíra Náplavu, IČ 03722988, se sídlem Obchodní
1326, 765 02 Otrokovice, aby zastupoval statutární město Zlín při zpracování
a podání žádosti o poskytnutí podpory na zpracování dokumentu „Plán
územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou
působností Zlín“, který bude předložen v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020, Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3, aktivita 4.3.2, 52.
výzva, konkrétně ve věci podepisování žádosti o podporu; Mgr. Lubomír
Náplava bude rovněž pro projekt kontaktní osobou pověřenou jednáním se
SFŽP ČR a AOPK ČR a pověřuje RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka
primátora, všemi potřebnými úkony souvisejícími se zajištěním přípravy
dotační žádosti dle podmínek dotačního titulu, jejím podpisem a předložením
poskytovateli dotace a udělením plné moci“,
schvaluje
udělení plné moci pro podnikající fyzickou osobu Mgr. Lubomíra Náplavu,
IČO 03722988, se sídlem Obchodní 1326, 765 02 Otrokovice, aby zastupoval
statutární město Zlín u projektu s názvem „Plán územního systému ekologické
stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností Zlín“, s hash kódem
žádosti VHw2iP, který bude předložen v rámci „Operačního programu Životní
prostředí“ a výzvy s názvem „MŽP_52. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - plány
ÚSES“, konkrétně ve věci: podepisování žádosti o podporu, platbu, změnu a
přezkum a podepisování zpráv o realizaci a udržitelnosti s tím, že Mgr.
Lubomír Náplava bude rovněž pro projekt kontaktní osobou pověřenou
jednáním se SFŽP ČR a AOPK ČR,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, všemi potřebnými úkony
souvisejícími se zajištěním přípravy dotační žádosti dle podmínek dotačního
titulu, jejím podpisem a předložením poskytovateli dotace a udělením plné
moci,
ruší
část usnesení Rady města Zlína ze dne 12. 6. 2017 č. usn. 66/12R/2017 ve
znění: „Rada města Zlína souhlasí s profinancováním projektu z rozpočtu
statutárního města Zlína v případě získání dotace od Ministerstva životního
prostředí ve výši maximálně 1 531 520,00 Kč vč. DPH a spolufinancováním
projektu z rozpočtu statutárního města Zlína ve výši maximálně 314 728,00
Kč vč. DPH a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.“,
souhlasí
s profinancováním projektu z rozpočtu statutárního města Zlína v případě
získání dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši maximálně 1 853
140,00 Kč vč. DPH, z toho se spolufinancováním projektu z rozpočtu
statutárního města Zlína ve výši maximálně 277 971,00 Kč vč. DPH,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
44/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením finančních prostředků v roce 2021 na realizaci "Rekonstrukce
školní jídelny Hradská 5189, Zlín" ve výši 7 700 000 Kč vč. DPH a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
45/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s pokračováním příprav publikace – vědecké monografie o dějinách města
Zlín a s jejím vydáním v roce 2022 u příležitosti 700. výročí první písemné
zmínky o městě a s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na
realizaci v letech 2020 až 2022;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
46/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, IČO
00283924, a obcí Drnovice, IČO 00557889
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, jejím podpisem

Usnesení
47/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v
roce 2019 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838, dle
přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
48/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č.3 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v
roce 2019 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO:
00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
49/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro
období 2014-2020 v podobě aktualizované verze 2.9, která spočívá v
přesunech některých částek ve finančním plánu mezi jednotlivými lety v rámci
jednotlivých opatření, přičemž celkové alokace v podobě příspěvku Unie
jednotlivých opatření se nemění,
doporučuje
1. Zastupitelstvu města Zlína ke schválení,
2. Zastupitelstvu města Zlína pověřit Řídicí výbor Integrovaného plánu
rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dopracováním aktualizované verze
2.9 integrované strategie spočívající ve výše uvedených přesunech ve
finančním plánu v jednotlivých letech, a to na základě reálného čerpání alokací
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jednotlivých opatření do konce roku 2019 a na základě znalosti aktuální
absorpční kapacity a připravenosti projektů.
Usnesení
50/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se Změnou č.3B a 3D Územního plánu Zlína Opatření obecné povahy č.
1/2019 dle přílohy tohoto materiálu a
doporučuje
Zastupitelstvu města k vydání

Usnesení
51/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "PD Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
52/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova technologického
vybavení křižovatek SSZ Zlín",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína,
David Neulinger, Odbor dopravy,
Vladimír Kučera, Odbor dopravy,
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Veronika Kočířová, Odbor právní,
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora,
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy,
Petr Hlaváč, Odbor dopravy,
Jana Smutná, Odbor právní.
Usnesení
53/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Sanace ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky,
Okružní 4699, Zlín"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení, a dále podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Vladislava Dorňáková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
54/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "Poskytování úklidových služeb v bytovém domě
ve vlastnictví SMZ na ul. Broučkova 292, Zlín"
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
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Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
55/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. zahájení realizace výběrového řízení na subjekt jež bude plnit funkci
Seniorského ombudsmana pro občany statutárního města Zlína ode dne 1. 1.
2020, a to formou inzerátu umístěného od 19.11.2019 do 27.11.2019 na
webových stránkách statutárního města Zlína ve znění dle zdůvodnění,
2. složení komise pro výběr subjektu subjektu, jež bude plnit funkci
Seniorského ombudsmana pro občany statutárního města Zlína ode dne 1. 1.
2020 :
Mgr. Aleš Dufek
Ing. Jana Pobořilová
Mgr. Oldřich Hlaváček
PhDr. Mgr. Ivo Mitáček
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednání podrobností a uzavření
smlouvy s uchazečem, jehož komise pro výběr .

Usnesení
56/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice, 7. etapa,"
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Regenerace panelového
sídliště Zlín - Malenovice, 7. etapa", a to dodavatele SMO, a.s., IČO
42339839, se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, s celkovou
nabídkovou cenou 12.391.355,41 Kč bez DPH, a uzavření smluv s tímto
dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné uzavřít smlouvy s
vybraným dodavatelem, může být k uzavření smluv vyzván dodavatel, který
se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
57/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
závěr komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Výběr zpracovatele
projektové dokumentace - Zimní stadion Luďka Čajky“, zadávanou v
otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek,
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Výběr zpracovatele
projektové dokumentace - Zimní stadion Luďka Čajky“, a to společnost
dodavatelů Zimní stadion Luďka Čajky - společnost ATIP,
CENTROPROJEKT, Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, správce
společnosti: ATIP, a.s., se sídlem Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01
Trutnov, IČ: 25261568, společník 2: CENTROPROJEKT GROUP a.s., se
sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, s nabídkovou cenou 19
755 420 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
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Usnesení
58/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Revitalizace bytů
v BD Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“, a to dodavatele KERAMO D –
Dohorák s.r.o., se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO: 27716104,
nabídková cena bez DPH: 1 440 670,00 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
59/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Rozšíření licencí k SW GINIS“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 3 písm. e) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření Dodatku č. 2 k Servisní smlouvě č. 3600 18
0020 ze dne 25. 9. 2018 na služby, a to dodavatele GORDIC spol. s r.o., se
sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, nabídková cena:
196 800,00 Kč bez DPH, a uzavření dodatku č. 2 s tímto dodavatelem.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora k dojednání náležitostí a podpisu
dodatku

Usnesení
60/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o odstraňování směsného komunálního a
tříděného odpadu uzavřené dne 13. 2. 2008 mezi Technickými službami Zlín,
s.r.o., Louky 321, 760 31, Zlín, IČ: 60711086, jakožto poskytovatelem a
statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 761 01 Zlín, IČ: 00283924, coby
odběratelem, kterým se mění cena za odstranění SKO a pronájem 1100L
nádoby u svozového místa Okružní 4699, Zlín, a to s účinností od 2.1.2020,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě, provozování a údržbě veřejných
pohřebišť na území města Zlína č.4000181352, uzavřené dne 26.9.2018 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako
provozovatelem a obchodní korporací Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., se sídlem
Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO 47901519, jako správcem, kterým se mění
předpokládaná roční cena služeb poskytovaných správcem z 6 000 000,- Kč
bez DPH na 7 200 000,- Kč bez DPH, a to s účinností od 1.1. 2020,
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatní
náležitostí Dodatku č. 1 a jeho podpisem.
Usnesení
62/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na stavební práce
„Rekonstrukce komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice“ ze dne 26. 8.
2019, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o.,
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, zastoupená Viktorem Syptákem
jednatelem, IČO:25860852, předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce ve výši 2 117 126 Kč bez DPH a méně práce ve výši
318 499 Kč bez DPH a posunutí termínu provedení díla do 31. 5. 2020
pověřuje
Michala Čížka člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
63/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400180044, mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a společností
Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO
25301144, na vypracování dokumentace "PD Parkovací dům ulice
Antonínova Zlín", jehož obsahem je změna termínu plnění
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a podpisem
dodatku

Usnesení
64/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice, 7. etapa" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a společností ARUSKELET s.r.o., Švermova 1234, 763 02 Zlín Malenovice, IČO: 07597606, jako příkazníkem, a to za cenu 349.900 Kč (není
plátce DPH),
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
65/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo „Dodávka a montáž 15 ks informačních tabulí pro
Stezku zdraví – Tlustá hora“ mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností HRAS
– zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov, IČO:
47666331, jako zhotovitelem, za cenu díla ve výši 240 555,00 Kč bez DPH,
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
66/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce k
produktu Novell/NetIQ" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
NEWPS.CZ s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČO:
25625632, jako poskytovatelem, za cenu ve výši 168 700 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
67/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o úplatném převodu kancelářské techniky: Notebook HP
EliteBook 840 i5, výr. č. 5CG4480K90, Dokovací stanice HP 2013 UltraSlim,
výr. č. 5CG650ZWH7, mobilní telefon Apple i Phonde SE, 32 GB, výr. č.
353068090982851, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako převodcem a obchodní korporací
Nemovitosti města Zlína, se sídlem náměstí Míru 10, 760 01 Zlín, IČ:
28342038, jako nabyvatelem, za cenu 13.166,85 Kč, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním veškerých podrobností a
podpisem předmětné smlouvy.

Usnesení
68/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 ze dne 6. 3. 2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností SMO a.s., IČO:
42339839, se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, jako
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Oprava hlavních technických
rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 2 673 944,11 Kč bez
DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 3 136
293,72 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Dodatek č. 4 k Rámcové kupní smlouvě č. 1400100010 ze dne 12. 2. 2010,
dle přílohy.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem uvedeného dodatku
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Usnesení
70/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Vybudování workoutového
hřiště“, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.,
se sídlem Ludvíkova 1351/16, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 03885224,
jako zhotovitelem za celkovou cenu 261 088,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
71/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na servisní služby mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností
ZASYS - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o., Budovatelská 4821, Zlín 760
05, IČO: 02087219 jako zhotovitelem, jejímž předmětem bude provádění
pravidelných prohlídek, zkoušek, ročních revizí a oprav poplachových
zabezpečovacích a tísňových systémů v Památníku Tomáše Bati;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí mezi statutárním městem Zlínem,
IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako nájemcem, a
společností NERO TRADE a.s., IČO: 65140711, se sídlem Vodňanská 1419,
Kyje, 198 00 Praha 9, jako pronajímatelem, na základě které bude nájemce na
dobu neurčitou užívat měničku mincí SM02/1H za cenu 800 Kč bez DPH za
1 měsíc
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Pojistné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako pojistníkem, a ČSOB Pojišťovnou,
a.s., členem holdingu ČSOB, IČO: 45534306, sídlem Masarykovo nám. 1458,
Zelené Předměstí, 530 18 Pardubice, jako pojistitelem, jejímž předmětem je
pojištění 37 ks pronajatých dřevěných stánků, 4 ks litinových košů na oheň a
2 ks plynových topidel v období 25. 11. 2019 - 2. 1. 2020 za cenu 4 371 Kč,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora dojednáním všech náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
opakované uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
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nízkého napětí mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako zákazníkem a společností E.ON Energie, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201, jako
dodavatelem, jejichž předmětem je dodávka el. energie pro prozatímní
odběrná místa náměstí Míru č.p. 186 a náměstí Míru č.p. 12 ve Zlíně, pro akci
"Vánoční trhy" na náměstí Míru ve Zlíně, s účinností od podpisu smluv po
dobu konání vánočních trhů, s možností odstoupení kterékoliv ze smluvních
stran od těchto smluv, za cenu dle ceníku dodavatele el. energie
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
75/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem, a
Gabrielou Renzovou, Lípová 1105/55, 747 14 Ludgeřovice, IČO 73947211,
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem dřevěného mobilního stánku č. 29
za účelem poskytování obchodních služeb na dobu určitou od 30. 11. 2019 do
24. 12. 2019 za nájemné ve výši 25.500 Kč a společností VIOLETA PRO
s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 06646689, jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem dřevěného mobilního stánku č. 30 za
účelem poskytování obchodních služeb na dobu určitou od 30. 11. 2019 do
24. 12. 2019 za nájemné ve výši 25.000 Kč,
pověřuje
oddělení cestovního ruchu a informací dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
76/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi Michalem Hrůzou a KAPELOU HRŮZY,
zastoupenou Soundmachine s.r.o., sídlem Studeněves 70, 273 79 p. Tuřany u
Slaného, IČO: 28907540, jako zástupcem účinkujícího, a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
pořadatelem, jejímž předmětem je zajištění vystoupení Michala Hrůzy a
KAPELY HRŮZY dne 15. 12. 2019 v rámci kulturního programu akce
"Adventní Zlín 2019" na náměstí Míru ve Zlíně za cenu 130.000 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi Agentúrou SR: NN music s. r. o., sídlem Bernolákova
5, 040 11 KOŠICE, Slovenská republika, IČO: 36594644 a statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jejímž
předmětem je zajištění vystoupení skupiny NO NAME dne 8. 12. 2019 v rámci
kulturního programu akce "Adventní Zlín 2019" na náměstí Míru ve Zlíně za
cenu 170.000 Kč bez DPH,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
78/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů,
a to mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12 , Zlín, PSČ: 761 40, IČO:
00283924, jako objednatelem a POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská
704/61, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 26548526, jako realizátorem, jejímž
předmětem je spolupráce objednatele a realizátora na projektu „Příběhy našich
sousedů“ a objednatel poskytne realizátorovi finanční příspěvek na realizaci
projektu podle této smlouvy ve výši 191 200 Kč
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním podrobností a
podpisem předmětné smlouvy.

Usnesení
79/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, jako půjčitelem a
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
rehabilitačního stolu Golem, inventární číslo 3800, na dobu určitou do 31. 12.
2034, s výpovědní dobou 10 dnů, pro fyzioterapeutické účely a rehabilitační
cvičení,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
80/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů ve znění dle přílohy

Usnesení
81/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č.xx/Ř/2019, Spisový řád, dle příloh.

Usnesení
82/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci na projektu "Poznatky behaviorální
ekonomie a jejich aplikace na úrovni obcí a krajů České republiky" mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a
ekonomiky, IČO 70883521, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
pověřuje
primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce podpisem Memoranda o spolupráci

Usnesení
83/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
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školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové organizace, se sídlem Družstevní
4514, 760 05 Zlín, IČO 71007369, které se konalo dne 11. 11. 2019
jmenuje
Jitku Šťastnou, ředitelkou Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové
organizace, se sídlem Družstevní 4514, 760 05 Zlín, IČO 71007369, s
účinností od 01. 01. 2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších
úkonů souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných
rejstřících.
Usnesení
84/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr. Janě Kříčkové, Mgr. Otto
Procházkovi, Mgr. Iloně Gargulákové, Mgr. Milanu Alexovi, Mgr. Jaroslavě
Müllerové, Ph.D., Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi, PaedDr. Zdeňce Jančíkové,
Ph.D., Mgr. Aleně Grajciarové, Mgr. Lubomíru Klátilovi, Mgr. Ivaně
Rejzkové, Mgr. Zdeňku Mikoškovi, Mgr. Pavlu Dvořákovi, Mgr. Petru
Janečkovi, Mgr. Haně Kadlčákové, Bc. Haně Pröschlové, Bc. Markovi
Havelkovi, Věře Králíkové, Radce Šindelkové, Mgr. Lívii Popeskové, Bc.
Miroslavě Nowakové, Mgr. Zuzaně Malaníkové, Jitce Gottfriedové, Mgr.
Miriam Gerykové, Mgr. Ivaně Scharfové, Mgr. Martě Ševčíkové, Mgr. Bc.
Lucii Kladníčkové Dudové, PhDr. Ivaně Vymětalové, Luďce Marcaníkové,
Mgr. Jaroslavě Kvasničkové, Bc. Jarmile Řezníčkové, Olze Leicmanové, Mgr.
Zdeňce Poláškové, Bc. Lence Neubauerové, Mgr. Davidu Bělůnkovi, Blance
Kalendové a Bc. Ivaně Vladíkové, dle přílohy.

Usnesení
85/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
stanovení ceny pro školení ve vzdělávacím zařízení s akreditací u Městské
policie Zlín pro ostatní strážníky obecních a městských policií v ČR, a to ve
výši 3000 Kč za týdenní prolongační kurz a 31 500 Kč za tříměsíční
rekvalifikační kurz.

Usnesení
86/23R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, k zastupování a hlasování jménem
statutárního města Zlína, IČ 00283924, na všech valných shromážděních
Regionu Bílé Karpaty, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem nám. T.
G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín ,IČ: 70849153.

Usnesení
87/23R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení paní Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D. z funkce členky
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zlína k datu 4. 11. 2019
souhlasí
s návrhem na zvolení Ing. Rudolfa Daniela členem Kontrolního výboru

- 24 -

doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
88/23R/2019

Rada města Zlína
Souhlasí
a) se stanovením paušální částky ve výši 270 Kč/hod, která se použije pro
výpočet náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, a to
pro kalendářní rok 2020, b) se stanovením nejvyšší částky ve výši 8.500
Kč/kalendářní měsíc, kterou lze poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína,
který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatně výdělečnou činnost, a to pro kalendářní rok 2020,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
89/23R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
změny jmenovitého složení Komise místní části Jaroslavice dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
se změnami jmenovitého složení Komise místní části Kudlov a Velíková dle
důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
90/23R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
termíny zasedání Rady města Zlína v roce 2020:
1. RMZ - 8. 1. (středa)
14. RMZ - 13 7.
2. RMZ - 20. 1.
15. RMZ - 27. 7.
3. RMZ - 3. 2.
16. RMZ - 17. 8.
4. RMZ - 17. 2.
17. RMZ - 31. 8.
5. RMZ - 9. 3.
18. RMZ - 14. 9.
6. RMZ - 23. 3.
19. RMZ - 29. 9. (úterý)
7. RMZ - 6. 4.
20. RMZ - 12. 10.
8. RMZ - 20. 4.
21. RMZ - 26. 10.
9. RMZ - 4. 5.
22. RMZ - 9. 11.
10. RMZ - 18. 5.
23. RMZ - 23. 11.
11. RMZ - 1. 6.
24. RMZ - 7. 12.
12. RMZ - 15. 6.
25. RMZ - 21. 12.
13. RMZ - 29. 6.
bere na vědomí
termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2020 :
9. ZMZ - 13. 2.
10. ZMZ - 26. 3.
11. ZMZ - 30. 4.
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12. ZMZ - 18. 6.
13. ZMZ - 17. 9.
14. ZMZ - 22. 10.
15. ZMZ - 10. 12.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít uvedení termíny zastupitelstva na vědomí
Usnesení
91/23R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
zánik neuspokojených pohledávek statutárního města Zlína z titulu účelně
vyložených nákladů na slušné pohřbení (vypravováno v souladu se zákonem
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění
slušného pohřbení) v případě likvidace pozůstalosti dle zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení
92/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Statutu Fondu pro-rodinných aktivit
statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne 22. 6.
2017, č. usnesení 102/19Z/2017,
2. se schválením nového znění Statutu Fondu pro-rodinných aktivit
statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
93/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro poskytování dotací z Fondu prorodinných aktivit statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem
města Zlína dne 13. 12. 2018, č. usnesení 61/1Z/2018,
2. se schválením nového znění Pravidel pro poskytování dotací z Fondu prorodinných aktivit statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1

Usnesení
94/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne
13. 12. 2018, č. usnesení 60/1Z/2018,
2. se schválením nového znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
95/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Rozsvěcení vánočního stromu v místní části Lhotka” na
prostranství parku ve Lhotce dne 30. 11. 2019 od 17:00 do 22:00 hodin
pořadatele Komise místní části Lhotka - Chlum,
,
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- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství
parku ve Lhotce.
Usnesení
96/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Rozsvěcování vánočního stromu ” na návsi u cukrárny na
Salaši dne 30. 11. 2019 od 16:00 do 20:00 hodin pořadatele
,
:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na návsi u
cukrárny na Salaši.

Usnesení
97/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Adventní Zlín 2019, povánoční období” na prostranství
náměstí Míru ve Zlíně od 30. 11. 2019 až do 1. 1. 2020 od 9:00 do 22:00 hodin
pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle č. 3 odst. 1 a 2 po dobu konání akce.

Usnesení
98/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Adventní náměstí” na prostranství Mariánského náměstí ve
Štípě dne 1. 12. 2019 od 14:30 do 18:00 hodin pořadatele Římskokatolická
farnost Štípa, Mariánské náměstí č. 57, 763 14 Zlín, IČO: 48471712:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle č. 3 odst. 1 a 2 na uvedeném prostranství
po dobu konání akce.

Usnesení
99/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zpívání Ježíškovi” na prostranství venkovního areálu
Horizontu na ulici Mostní 4058 ve Zlíně dne 7. 12. 2019 od 14:00 do 19:00
hodin pořadatele: Spolek Letná žije, Bratří Sousedíků 1076, 760 01 Zlín, IČO:
08245771:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství
venkovního areálu Horizontu na ulici Mostní 4058 ve Zlíně.
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle č. 3 odst. 1 a 2 na uvedeném prostranství
po celou dobu konání akce.

Usnesení
100/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Vánoční lidové zvyky na plácku u Tkalcovny” na
prostranství u domu NADĚJE Zlín na adrese Na Honech I 5540, 760 05 Zlín
dne 12. 12. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin pořadatele NADĚJE, pobočka Zlín,
Okružní 5550, 760 05 Zlín, IČO: 00570931:
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- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství
u domu NADĚJE Zlín na adrese Na Honech I 5540, 760 05 Zlín.
Usnesení
101/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Rozsvícení vánočního stromečku UTB 2019” na veřejném
prostranství před budovou UTB FAME na ulici Mostní 5139 ve Zlíně dne 3.
12. 2019 od 16:30 do 19:00 hodin pořadatele: Studentská unie UTB, z.s., Nad
Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, IČO: 26996286:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 před budovou
UTB FAME na ulici Mostní 5139 ve Zlíně,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle č. 3 odst. 1 a 2 na uvedeném prostranství
po dobu konání akce.

Usnesení
102/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Tříkrálový festival” na prostranství před kostelem Jižní
Svahy dne 4. 1. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin pořadatele Charita Zlín, Burešov
4886, 760 01 Zlín, IČO: 44117434:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
před kostelem na Jižních Svazích.

Usnesení
103/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../.... o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
104/23R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../.... o místním poplatku ze psů, dle
přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
105/23R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s článkem VIII. bod 4. Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
č. 3400120249 ze dne 31. 12. 2012:
- rozpočet Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153, sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín (dále jen "DSZO"), včetně vyčíslení
předpokládané účetní ztráty, pro kalendářní rok 2020,
- odhad kompenzace DSZO za veřejné služby v přepravě cestujících pro
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kalendářní rok 2020, rozčleněný na paušální platbu kompenzace ve výši 95
760 000,- Kč a odhad skutečného doplatku kompenzace ve výši 53 529 000,Kč, vše při plánovaném počtu cca 4 895 000 km ujetých vozidly DSZO v
rámci územní působnosti statutárního města Zlína a města Otrokovice.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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