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
3. schůze

4. 2. 2019

Usnesení
1/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce 44 467 Kč za pronájem částí
pozemků (v rozsahu dle tabulky v příloze č. 1) pro umístění lešení a zařízení
staveniště při revitalizaci domu č.p 4631-4641 na ul. U Trojáku ve Zlíně, s
podmínkou dodržení podmínek Oddělení prostorového plánování Magistrátu
města Zlína a předání pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města
Zlína pro Budovatel, stavební bytové družstvo, Bratří Jaroňků 4079, 760 01
Zlín, IČO 00048861

Usnesení
2/3R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou kupujícího částí pozemků p.č. 707/168 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 1 m2 a p.č. 707/246 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1 m2 (dle
geometrického zaměření), pro zahradu z
,
za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100
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
3/3R/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, rozpojovací skříň pilíř, uzemnění
v rámci akce „Zlín, ul. Vývoz, kabelové vedení NN“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3479/1, p.č. 3566/2 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
4/3R/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, dřevěný a betonový sloup NN v
rámci akce „Zlín, Parolan,a.s., přel. venk. vedení NN“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 2900/2, p.č. 2900/3, p.č. 2900/4, p.č. 3479/1
k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/3R/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, pojistková skříň, uzemnění v
rámci akce „Louky,
příp. NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 1439, p.č. 1440/8, p.č. 1608, p.č. 1960, p.č. 1982/1 k.ú. Louky
nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/3R/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 „Zlín,
kabelová přípojka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
3479/4 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/3R/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 „Zlín,
kabelové vedení NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
550/21, p.č. 550/71, p.č. 550/199 k.ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/3R/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, kabel skříně v rámci akce „Zlín,
, úprava přípojky NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 673/39, p.č. 673/41,p.č. 673/152, p.č. 673/204 k.ú. Zlín, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě č. 4000131456 ze dne 1. 11. 2013 o budoucí
smlouvě 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 budoucím povinným a Teplo Zlín, a. s., Družstevní
4651, 760 05 Zlín, IČO 25321226, jakožto budoucím oprávněným, na dobu
neurčitou, jehož předmětem je změna trasy vedení teplovodní přípojky v rámci
stavby „VS VA Družstevní rekonstrukce TK – přípojka pro bl. 29“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 2001/1, p.č. st. 6053/1 k.ú. Zlín,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

-3-

Usnesení
10/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170102 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou po dobu provádění
stavebních prací, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o část
pozemku p.č. 1513/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 10 m2, dle
podmínek OSaDŘ a OKaRDS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
11/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000140380, uzavřené dne
28.3.2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, jehož předmětem je snížení výměry
předmětu nájmu o část pozemku p.č. 591/177 k.ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře 8 m2, nově na výměru 71 m2, k údržbě zeleně, za nájemné ve výši
1,122 Kč/m2/rok s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
12/3R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 26/1R/2019 ze dne 07. 01. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje záměr vypůjčit části pozemku p.č. 980/7 k.ú. Zlín
o celkové výměře do 18 m2 pro přeložku chodníku a pro umístění pergoly u
domu č.p. 862, ul. Kotěrova, Zlín - Letná"
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p.č. 979/5 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
do 18 m2 pro přeložku chodníku a pro umístění pergoly u domu č.p. 862, ul.
Kotěrova, Zlín – Letná

Usnesení
13/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání ve 2. nadzemním podlaží budovy
č.p. 4786 (prostor č. 9119), která je součástí pozemku p.č. st. 7267/1, k.ú. Zlín,
obec Zlín (ul. Středová ve Zlíně),o výměře 21,7 m2

Usnesení
14/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 1731 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 130 m2 pro zahradu
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Usnesení
15/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p.č. 673/838 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 16 m2
a p.č. 673/834 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 71 m2

Usnesení
16/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 629/8 k.ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do
570 m2

Usnesení
17/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 987 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře
20 m2

Usnesení
18/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 1869 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře 21 m2

Usnesení
19/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
150 m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště

Usnesení
20/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1890/2 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 22 m2 pro umístění lešení

Usnesení
21/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 193/1 k.ú. Velíková, obec Zlín o výměře do
12 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a přístup na pozemek p.č. 327/1
k.ú. Velíková, obec Zlín

Usnesení
22/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 1188/5 a p.č. 1509/1 k.ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o celkové výměře do 19 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a
přístupu na pozemek p.č. 1697/2 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín

Usnesení
23/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2937/11 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 36
m2 pro úpravu povrchu sjezdu z komunikace a vybudování jednoho podélného
stání

-5-

Usnesení
24/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 7236 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
356 m2 v souladu s podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek
v domě č.p. 4932, umístěném na pozemku p.č. st. 7236 k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
25/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout a prodat část pozemku p.č. 2001/16 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 500 m2
schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 2001/16 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 200
m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. st. 6048/1 o
výměře do 200 m2 k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví právnické osoby
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2001/16 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
550 m2 pro vybudování vjezdů, vstupů a chodníků, vše v rámci rekonstrukce
objektu č.p. 4512, Zlín, ul. Nad Stráněmi na apartmánový komplex

Usnesení
26/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/21 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 8
m2 za účelem posunutí opětné zídky

Usnesení
27/3R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 20/2R/2019 ze dne 21. 01. 2019 ve znění:
„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"
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. 1935/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
28/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 200/1 k.ú. Zlín o celkové výměře do 72 m2
pro umístění restaurační zahrádky

Usnesení
29/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 602/2 a p.č.st. 48/1 k.ú. Mladcová pro
vybudování sjezdu z komunikace, přístupového chodníku a zpevněné plochy
pro parkovací stání

Usnesení
30/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000141319,
uzavřené dne 22. 7. 2014 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 č.p. 4699 na ul.
Okružní 4699 ve Zlíně o
b) uzavření Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000190007,
uzavřené dne 21. 1. 2019 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 u bytu č.
v domě č.p. 344 na ul.
Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o sklepní kóji o výměře 1,50 m2.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
31/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, z důvodu neplacení nájemného a následné podání žaloby o
vyklizení bytu dle tabulky č. 1/2019

Usnesení
32/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 4/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.2 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení
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Usnesení
33/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny MgA. Petru Michálkovi, řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Zlín za 2. pololetí roku 2018, dle přílohy

Usnesení
34/3R/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 Vedení kapacitní silnice - Pravobřežní
komunikace v úseku Prštné - Louky"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb,
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
35/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Výměna oken
v objektu radnice za repliky - dvorní trakt," 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 "Výměna oken v objektu
radnice za repliky - dvorní trakt", a to dodavatele RI OKNA, a.s., IČO
60724862, se sídlem Úkolky 1055, Bzenec, PSČ 69681, s nabídkovou cenou
3 695 969,78 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
36/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Rámcová dohoda na poskytování služeb pro kopírování, tisk, faxování a
skenování” zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření rámcové dohody v zadávacím řízení „Rámcová
dohoda na poskytování služeb pro kopírování, tisk, faxování a skenování“, a
to dodavatele Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o., se sídlem:
Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, nabídková cena: 8 801 870,00 Kč
bez DPH, a uzavření rámcové dohody s tímto dodavatelem.
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Usnesení
37/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 jako klientem
a společností Kruták & Partners, advokátní kancelář s. r. o., IČ 29415349, se
sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, Praha 1, jako advokátem, přičemž
předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní vymezení a nastavení vztahů
mezi statutárním městem Zlín a HC Berani Zlín, z.s., IČ: 00531928 ve vztahu
k převodu zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně a navazující právní
poradenství v této věci, přičemž plnění dle této smlouvy bude poskytnuto za
cenu ve výši 200 000 ,- Kč bez DPH a za hodinovou sazbu ve výši 2 500,- bez
DPH za 1 hod. poskytování právních služeb, podrobnější popis předmětu
plnění je obsažen v příloze č. 1 tohoto usnesení
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí této
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
38/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
přílohu č. 3, diagramu na dodávku a odběr tepla ze soustavy centralizovaného
zásobování teplem společnosti Teplárna Otrokovice a.s. a přílohu č. 4,
cenového ujednání ke smlouvě o dodávce tepla č. 2008012, uzavřené dne
3.11.2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem a společností Teplárna Otrokovice,
a.s., se sídlem Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČO 29290171, jako
dodavatelem, jejichž předmětem je změna cenových podmínek za dodávku
tepelné energie od 1.1.2019 pro odběrné místo dům s chráněnými byty, Zlín,
Malenovice, Masarykova 1242, kdy je cena tepelné energie z distribuční sítě
stanovena v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ, cenová lokalita:
CZT Otrokovice, dodávka ze sekundárního rozvodu B21 - 456,51 Kč/GJ.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí příloh a jejich podpisem

Usnesení
39/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 436/01141/2016 a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01, IČO 00283924, jakožto nájemcem
a společností ZARÁMÍ a.s., se sídlem Zarámí 4077, Zlín, PSČ 760 01, IČO
28302354, jakožto pronajímatelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu s účinností od 1. 3. 2019 o kancelářské prostory v 2., 6. a 7. etáži,
místnost číslo 203, 210, 611, 708, 709, 710 a 711 o celkové výměře 147 m2,
v budově AB I, č. p. 4077, která je součástí pozemku p. č. st. 219, k.ú. Zlín, a
to za nájemné ve výši 28 163 Kč/měsíc včetně DPH.
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 499/01141/2019 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01, IČO 00283924,
jakožto nájemcem a společností ZARÁMÍ a.s., se sídlem Zarámí 4077, Zlín,
PSČ 760 01, IČO 28302354, jakožto pronajímatelem, jejíž předmětem je
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nájem parkovacích stání č. 38, 39, 40 a 41 a účinností od 1. 3. 2019 na
pozemcích p. č. 8698/1, 2, 3, 4, 5, k.ú. Zlín, LV 25, a to za nájemné 3 872
Kč/měsíc (za 4 parkovací místa)
Usnesení
40/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o úhradě podílu na nákladech na údržbu a opravy zpevněné
plochy průjezdu a vjezdového systému mezi INVEST SPORT, s.r.o., se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pernerova 52, PSČ 186 07, IČO 25546473, jako
vlastníkem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako uživatelem, jejímž předmětem je dohoda o úhradě
roční paušální částky ve výši 14 400 Kč bez DPH statutárním městem Zlínem
na údržbu a opravy zpevněné plochy průjezdu a vjezdového systému (roletová
mříž a závora) u průjezdu přes pozemek p. č. st. 237/2, jehož součástí je
budova č.p. 428 v k. ú. Zlín, obci Zlín, s účinností od 1. 4. 2019, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
41/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 45109398/3
mezi Moravskou vodárenskou, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc,
IČO: 61859575, jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem, jejímž
předmětem je dodávka vody a odvádění odpadních vod za odběrné místo č.
400009730 (adresa odběrného místa Obeciny 3260 ve Zlíně) od 1.1.2019, na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu dle ceníku dodavatele,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
42/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako oprávněným a
Povodím Moravy, s. p., sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO
70890013, jako povinným, a to na dobu neurčitou, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti pro: - umístění a provozování cyklostezky, vč. lávek jako jejích
součástí, na částech předmětných pozemků, - vstup a vjezd oprávněného nebo
jím pověřených osob na části předmětných pozemků, a to za účelem
prohlídky, kontroly, údržby a případně oprav cyklostezky v souvislosti s
realizací stavby „Cyklostezka Zlín Příluky-Lužkovice-Klečůvka“ za
jednorázovou úplatu ve výši 583 289 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění dle
přílohy č. 1,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.
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Usnesení
43/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, IČO 00283924, jako půjčitelem a "Spolek LešetínZlín", Lešetín I 610, 760
01 Zlín, IČO 22822054, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
mobilního pódia na akci XX. Lešetínský fašank, na dobu určitou od 15. 2. do
20. 2. 2019, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
zamítá
úhradu nákladů na dopravu mobilního pódia pro účely konání akce XX.
Lešetínský fašank dne 16. 2. 2019 z místa jeho uložení v Kongresovém centru
Zlín na místo konání akce a zpět.

Usnesení
44/3R/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 HC Berani
Zlín, z.s., se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČO 00531928, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka movitých věcí, tvořící skatemill,
sestávající ze dvou bruslařských trenažerů včetně příslušenství:
- umělá ledová plocha (suchý led - 81 ks o rozměrech 19 x 1170 x 1170 mm)
se značením
- mantinel včetně ochranných plexiskel (délka 11 m, výška se sklem 2,90 m)
- hokejová branka 2 ks se sítěmi
- ochranné sítě rozměr 50 m2 a 80 m2
- 2 X závěsný bezpečnostní systém
- reklamní panel, umístěný na budově č.p. 5513
- zařízení zázemí a pomůcky:
• 2 lavice, věšák (šatna)
• stůl + 3 židle (kancelář trenéra)
• sedačka + 2 židle (zázemí pro rodiče)
• hokejové pomůcky pro trénink
za účelem zdokonalování individuálních dovedností hokejistů, na dobu
neurčitou, s účinností dnem uveřejněné smlouvy v registru smluv, s tříměsíční
výpovědní dobou bez uvedení důvodu a s možností odstoupení půjčitele z
důvodu porušení ujednání smlouvy
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
45/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody mezi statutárním městem Zlín, jako vlastníkem disků a Jiřím
Hradilem, místo podnikání Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČO: 87524678,
jako správcem disků, o zapůjčení a správě 30 ks disků pro hru na discgolfovém
hřišti ev.č. 456 Zlín, Jižní Svahy a podmínkách jejich zapůjčování veřejnosti
a
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
46/3R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
návrh přípravného výboru ze dne 14.01.2019 čj. MMZL 006485/2019 "Návrh
na konání místního referenda" na území statutárního města Zlína o otázkách
ve znění:
1. „Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín
stávající členy orgánů VaK Zlín, zvolit nové členy a uložit těmto členům
realizovat výsledky referenda?“ S možností odpovědi ANO / NE.
2. „Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín
a.s. (dále jen „VaK Zlín“) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit jeho
vedení prosazovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury
VaK Zlín a za tímto účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou
vodárenskou a.s.?“ S možností odpovědi ANO / NE.
3. „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné
působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování
vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána
společnosti Moravská vodárenská a.s.?“ S možností odpovědi ANO / NE.

Usnesení
47/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.03.2019 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína – přílohy č. 1 s názvem „Organizační schéma“ spočívající ve:
A. zrušení:
1) oddělení technicko-ekonomického (1 pracovní místo „vedoucí oddělení“, 1
pracovní místo „referent majetkoprávní vztahy“, 1 pracovní místo „referent“,
2 pracovní místa „ekonomka“) v Odboru koncepce a realizace dopravních
staveb,
2) oddělení realizace (1 pracovní místo „vedoucí oddělení“, 3 pracovní místa
„referent investice“, 1 pracovní místo „referent“) v Odboru koncepce a
realizace dopravních staveb;
B. změnu názvu odboru z „Odbor koncepce a realizace dopravních staveb“ na
„Odbor dopravy“;
C. zřízení oddělení koncepce a realizace dopravních staveb (1 pracovní místo
„vedoucí oddělení“, 7 pracovních míst „investiční referent“, 2 pracovní místa
„referent – dopravní značení“, 2 pracovní místa „referent – výkup pozemků“,
2 pracovní místa „ekonom“, 1 pracovní místo „referent – Technické služby a
Dopravní podnik Zlín Otrokovice“, 1 pracovní místo „asistent - vnější
komunikace útvaru“) v Odboru dopravy.
D. zřízení:
1) 1 pracovního místa „truhlář/zahradník“ v oddělení dětských hřišť, Odbor
městské zeleně,
2) 1 pracovního místa „automechanik/zahradník-sečení, ořezy“ v oddělení
městské zeleně - Jižní Svahy, Odbor městské zeleně,
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3) 1 pracovního místa „asistent“ přímo podřízeného vedoucímu Odboru
městské zeleně,
E. změnu názvu pracovní pozice z „asistentka-ekonomka“ přímo podřízené
vedoucímu Odboru městské zeleně na „ekonom“.
Usnesení
48/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. Mateřské školy Zlín, Budovatelská 4819, příspěvkové organizace, se sídlem
Budovatelská 4819, 760 05 Zlín, IČO 71007270,
2. Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové organizace, se sídlem
Družstevní 4514, 760 05 Zlín, IČO 71007369,
3. Mateřské školy Zlín, Slínová 4225, příspěvkové organizace, se sídlem
Slínová 4225, 760 01 Zlín, IČO 71006966.
Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele a odborná kvalifikace v souladu se
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění,
- znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
- komunikativní typ s důrazem na týmovou práci,
- občanská a morální bezúhonnost,
- znalost práce na PC,
- dobrý zdravotní stav.
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících
dokladů a příloh:
- o požadované odborné kvalifikaci, v případě VŠ vzdělání diplom i
vysvědčení,
- o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem,
- podrobný životopis,
- koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho
vyžádání,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního
místa (ne starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2019.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky včetně výše uvedených příloh:
- poštou na adresu: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, podací
razítko nejpozději s datem 27. 3. 2019,
- osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru
12, Zlín (obálka musí být označena "Ředitel/ředitelka mateřské školy"),
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nejpozději do 29. 3. 2019 do 12:00 hod.
pověřuje
funkcí tajemníka komise pracovníka Odboru školství Magistrátu města Zlína,
který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní komise.
Usnesení
49/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu č. 200180133, uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako pronajímatelem,
obchodní korporací ScioŠkola Zlín - základní škola, s. r. o., se sídlem nám. T.
G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČ: 05420792, jako nájemcem, a to s 3 měsíční
výpovědní lhůtou,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, formulací předmětné
výpovědi a jejím podpisem.

Usnesení
50/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, spolku NADĚJE o. s., se sídlem K Brance 11/19e, PSČ
155 00 Praha 5, pobočka Zlín, IČO 00570931, k poskytnutí vypůjčených
prostor - sálu v přízemí budovy č. p. 349 na ulici Bratří Sousedíků ve Zlíně o
výměře 99,5 m2 Sportovnímu klubu Berani Naděje Zlín, z. s., se sídlem Bratří
Sousedíků 349, 760 01 Zlín, IČO 26610361 pro účely tréninku stolního tenisu
pro sportovce s mentálním postižením za úhradu energií odebraných po
podobu tréninku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
51/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
návštěvní řád Památníku Tomáše Bati dle přílohy.

Usnesení
52/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Czech Drive 2019 dne 6. 4. 2019 od 10:00 do 18:00 hodin
pořadatele Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO:
46965564:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství, tj. na prostranství pěší zóny vedoucí od tržiště k náměstí Míru,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 při konání akce dne 6. 4. 2019
od 10:00 do 18:00 hodin na prostranství náměstí Míru ve Zlíně, sadu Svobody
a pěší zóny vedoucí od tržiště k náměstí Míru.

Usnesení
53/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Pálení čarodějnic - 6. ročník dne 30. 4. 2019 od 15:30 do
22:00 hodin pořadatele Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ, zapsaný spolek,
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Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČO: 62182706:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství, tj. v areálu školy a před školou ve Štípě,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 2b po celou dobu konání akce.
Usnesení
54/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č. xx/SM/2019 o nákupu kancelářských potřeb, dle příloh.

Usnesení
55/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících mezi GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako vlastníkem plynárenského
zařízení a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a
stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy

Usnesení
56/3R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 72/2R/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve znění: "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"
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 bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
dalších náležitostí Dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/3R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
soutěž o návrh „DIVADELNÍ PARK VE ZLÍNĚ“ dle § 143 a násl. zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
"Soutěžní podmínky" k soutěži o návrh „DIVADELNÍ PARK VE ZLÍNĚ“,
dle příloh tohoto usnesení,
jmenuje
členy poroty a jejich náhradníky pro hodnocení návrhů ve veřejné
architektonické soutěži o návrh „DIVADELNÍ PARK VE ZLÍNĚ“:
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Řádní členové závislí:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Jitka Ressová
Ing. Petr Velička
Ing. Radmila Fingerová
Náhradníci závislí:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Lubomír Rychtar
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů zadavatele v
rámci soutěže o návrh, zejména podpisem soutěžních podmínek a
rozhodnutím o vyloučení účastníků,

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Bc. Kateřina Francová, náměstkyně
primátora

v.r.
v.r.
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