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
25. schůze

16. 12. 2019

Usnesení
1/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Ing
Radovanem Entem, U Sokolovny 690, 760 01 Zlín, IČO 65361075 a
společností BZ Invest, s. r. o., Na Výsluní 524, 760 01 Zlín, IČO 26931273,
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1157/1
k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 590 m2 za účelem výstavby komunikace pro
lokalitu rodinných domů, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
definovaných OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části 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, na dobu
určitou – po dobu provádění stavebních prací, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OMZ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3249/15
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 140 m2 za účelem výsadby živého plotu podél
hranice zaužívané plochy u rodinného domu č. p. 3031 na ul. Zálešná IX ve
Zlíně, vč. umístění vstupní branky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ a OKaPP
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č.j. 9/14R/2019 ze dne 8. 7. 2019 ve
znění: „Rada města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako půjčitelem a
jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2660/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře do 35 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace na pozemek p. č. 2660/61 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ.“
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 2660/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 35
m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 2660/61 k.
ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 1975/76 k. ú. Malenovice, obec Zlín o výměře
10 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 244/4 k. ú.
Malenovice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/25R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 1427 k. ú. Štípa, obec Zlín o výměře 200 m2 pro
pro příjezd k pozemkům
p. č. 1441 a p. č. 1433/1 k. ú. Štípa
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
7/25R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. st. 5687/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 19 m2 pro
pro majetkoprávní vypořádání
pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví žadatele
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
8/25R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. st. 5687/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 pro
pro majetkoprávní
vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelky
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
9/25R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. st. 4991/9 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 16 m2 pro
pro majetkoprávní
vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví žadatele
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
10/25R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 2507 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře
119 m2 pro
pro údržbu zeleně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
11/25R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 3163 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 100 m2 za účelem
zajištění přístupu (vjezdu a výjezdu) do garáží na ul. Benešovo nábřeží ve
Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a
OKaPP

Usnesení
12/25R/2019

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. 502/81 o výměře 81 m2, p. č. 502/86 o výměře
281 m2, p. č. 502/87 o výměře 423 m2, p. č. 502/88 o výměře 56 m2, p. č.
467/2 o výměře 49 m2 a p. č. 467/3 o výměře 43 m2 vše k. ú. Malenovice u
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Zlína, obec Zlín pro vybudování přístupové cesty k pozemkům p. č. 502/84,
p. č. 502/226 a p. č. 50/277 vše k. ú. Malenovice u Zlína
Usnesení
13/25R/2019

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 2204 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře
472 m2 pro výstavbu rodinného domu

Usnesení
14/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a
společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO
25321226, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti
umístění a provozování, včetně vstupu za účelem provozování, oprav, údržby,
rekonstrukcí a modernizací výměníkové stanice a horkovodu, včetně
příslušenství v budově č.p. 7176, která je součástí pozemku p.č. st. 9233 k.ú.
Zlín, obec Zlín, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 1000 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400,
jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce „Zlín,
Gahurova, NN, Město“, 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. st. 3, p.č. 200/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/25R/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, skříň NN a uzemnění v rámci akce „Malenovice,
Město Zlín, tř. 3. května, přel.“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2217/2, p. č. st. 694 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
17/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
propachtovatelem a Břetislavem Škabrahou, Chrastěšovské paseky 35, 763 12
Vizovice, IČO 65822994, jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
pozemků p. č. 1167 o výměře 6706 m2, p. č. 165/5 o výměře 989 m2, p. č.
165/6 o výměře 3456 m2, p. č. 189/8 o výměře 2202 m2, p. č. 189/9 o výměře
2103 m2, p. č. 189/20 o výměře 4673 m2, p. č. 189/21 o výměře 504 m2 a p.
č. 189/22 o výměře 3836 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín k
zemědělskému využití, za pachtovné ve výši 0,0447 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 1 rok, a to tak, aby pacht skončil ke konci
pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o nájmu č. 4000160430 ze dne 29.4.2016
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. 591/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín,
o výměře 178 m2, nově na výměru 142 m2 k zahrádkářskému účelu, za
nájemné ve výši 1,122 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
19/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Severní Vršava 4441 ve Zlíně,
Severní Vršava 4441, 760 01 Zlín, IČO 08673438, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 3742/1 a p. č. 3742/4 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 40 m2, za účelem zateplení bytového domu č. p.
4441 vč. umístění lodžií, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za podmínek
OSaDŘ a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
20/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 3565/45 a p. č. 3565/17 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 150 m2 za účelem umístění zařízení staveniště při
rekonstrukci domu č. p. 1467 v ul. Zarámí ve Zlíně, na dobu určitou, s
účinností od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a
OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a společností O2 Czech
Republic a.s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČO
60193336, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je koupě objektu
veřejného telefonního automatu, jakožto věci movité, umístěné na pozemku p.
č. 206/6 k. ú. Zlín, obec Zlín (u objektu č.p. 204 na třídě Tomáše Bati), za
kupní cenu ve výši 1 000 Kč bez DPH pro realizaci projektu "knihobudka"
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
22/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
200 m2 za účelem užívání pozemku jako zahrady k rodinnému domu č. p.
6473 na ul. Podvesná XIV ve Zlíně

Usnesení
23/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1381/2 a p. č. 1381/36 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín, o výměře do 260 m2 za účelem prodloužení příjezdu k pozemkům
ve vlastnictví žadatele

Usnesení
24/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře do 80 m2 za účelem přístavby k rodinnému domu č. p. 2396
na ul. Mostní ve Zlíně, vč. vybudování terasy, přístupového chodníku,
schodiště a parkovacího stání

Usnesení
25/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3566/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
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15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p.
307 na ul. Na Výsluní ve Zlíně
Usnesení
26/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1875/3, p. č. 1875/1, p. č. 801/348, p. č.
860/6, p. č. 860/10, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře do 920 m2
za účelem vybudování komunikace a zpevněných ploch vč. sadových úprav
pro stavbu "Bytové domy Zlín – Malenovice"

Usnesení
27/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 293/1 a p. č. 295/1, k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 900 m2 za účelem umístění lešení a zařízení staveniště při
rekonstrukci a přístavbě objektu č. p. 150 na ul. Štefánikova

Usnesení
28/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 986/9 k.ú. Štípa, obec Zlín, o výměře o 45
m2 za účelem vybudování dopravního napojení pro plánovanou výstavbu
řadových rodinných domů

Usnesení
29/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 4155/7 a p. č. 4181/6, k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře do 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek
p. č. 4155/12 k. ú. Zlín k novostavbě rodinného domu

Usnesení
30/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3528/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
10 m2 za účelem vybudování parkovacího stání před rodinným domem č. p.
1340 na ul. Hluboká ve Zlíně

Usnesení
31/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p. č. 972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 10 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
6145 na ul. Krátká ve Zlíně

Usnesení
32/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1183/12 k. ú. Prštné, obec Zlín, o výměře
do 40 m2 za účelem umístění lešení při zateplení novostavby bytového domu
na pozemku p. č. st. 126/1 k. ú. Prštné

Usnesení
33/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 487/1 o výměře do 40 m2 v k. ú.
Zlín, obec Zlín
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Usnesení
34/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 3044/2 o výměře do 150 m2 a p. č. 3045 o
výměře do 150 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
35/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4000181547
na prodej části pozemku p. č. 1645/27 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
do 4 500 m2 v souvislosti s akcí “Rezidenční byty Zlín, Bartošova čtvrť –
východ”, jehož předmětem je změna podmínky prodeje "do 30 dnů po
předložení geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem na takový
stupeň rozestavěnosti bytového domu, že bude již navenek uzavřen
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a že v budově rozestavěné jednotky
budou uzavřené obvodovými stěnami v souladu s § 1163 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník" nově na termín "do 30 dnů po předložení
geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem na takový stupeň
rozestavěnosti bytového domu, že bude vybudováno 1. PP, které bude
částečně pod terénem a strop bude 1 m nad terénem", kdy změna podmínky se
týká pouze plochy dotčené bytovými domy A a B s tím, že pokud nebude
dohodnutý termín výstavby dodržen, budou stavby převedeny do majetku
města Zlín.

Usnesení
36/25R/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
aARCHITEKTURA, spolek, se sídlem Nad Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín,
IČO 22817298, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor v III. nadzemním podlaží o výměře 80 m2 (místnost č. 329) v budově
čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín,
za účelem přípravy projektu „Zlínský architektonický manuál“ a
doprovodného programu s tím souvisejícího, za nájemné ve výši 1.548 Kč a
paušální úhradu za energie a související služby ve výši 1.200 Kč bez DPH, na
dobu určitou od 01.01.2020 do 29.01.2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory ve III. nadzemním podlaží (místnost č.
329) budovy čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 80 m2, za účelem přípravy projektu „Zlínský
architektonický manuál“ a doprovodného programu s tím související
stávajícímu uživateli.

Usnesení
37/25R/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
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Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. Univerzitní 2431, 760 01
Zlín, IČO 70883521 (Fakulta multimediálních komunikací), jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v III. nadzemním
podlaží o výměře 118 m2 (místnosti č. 324, 325, 326) a v II. nadzemním
podlaží o výměře 54 m2 (místnosti č. 222) v budově čp. 1, která je součástí
pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem skladování a
vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 6.975 Kč a paušální úhradu
za energie a související služby ve výši 2.500 Kč bez DPH, na dobu určitou od
01.01.2020 do 29.01.2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v III. nadzemním podlaží (místnosti č.
324, 325, 326) o výměře 118 m2 a v II. nadzemním podlaží (místnosti č. 222)
o výměře 54 m2 budovy čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní),
k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem skladování a vystavování uměleckých děl
stávajícímu uživateli.
Usnesení
38/25R/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
Zlínský kreativní klastr, z. s., se sídlem Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, IČO
01365258, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
v I. nadzemním podlaží o výměře 91,5 m2 (místnosti č. 104, 105, 106, 107,
108, 109) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.
ú. Zlín, obec Zlín, za účelem přípravy a realizace projektů pro podporu
zlínských společností působících v kreativních průmyslech, za nájemné ve
výši 4.427 Kč a paušální úhradu za energie a související služby ve výši 1.300
Kč bez DPH, na dobu určitou od 01.01.2020 do 29.01.2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží (místnosti č.
104, 105, 106, 107, 108, 109) budovy čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st.
3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 91,5 m2, za účelem přípravy a
realizace projektů pro podporu zlínských společností působících v kreativních
průmyslech stávajícímu uživateli.

Usnesení
39/25R/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
Ivetou Růžičkovou, Na Výsluní 542, 760 01 Zlín, IČO 72474319, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v I. nadzemním
podlaží o výměře 37,33 m2 (místnosti č. 112-115) v budově čp. 1, která je
součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.ú. Zlín, obec Zlín, pro prodejnu
designového zboží, za nájemné ve výši 4.340 Kč a paušální úhradu za energie
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a související služby ve výši 600 Kč bez DPH, na dobu určitou od 01.01.2020
do 29.01.2020.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v I. nadzemním podlaží (místnosti č. 112115) budovy čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 37,33 m2 pro prodejnu designového zboží stávajícímu
uživateli.
Usnesení
40/25R/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 nebytových prostor v III. nadzemním podlaží o výměře
52 m2 (místnost č. 328) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3
(ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, pro výtvarnou – uměleckou činnost, za
nájemné ve výši 500 Kč a paušální úhradu za energie a související služby ve
výši 800 Kč bez DPH, na dobu určitou od 01.01.2020 do 29.01.2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v III. nadzemním podlaží (místnost č.
328) budovy čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 52 m2 pro výtvarnou-uměleckou činnost stávajícímu
uživateli.

Usnesení
41/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla postupu při vypůjčení sdílených nebytových prostor ZK 204 třetím
osobám č. xx/PR/2019, dle přílohy,
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 94/11R/2018 ze dne 4.6.2018, kterým „Rada
města Zlína pověřuje náměstka primátora odpovědného za oblast kultury
rozhodováním o krátkodobých výpůjčkách sdílených nebytových prostor v
budově č. p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obci Zlín
(Zlínský klub 204) pro účely provozování kulturních a volnočasových aktivit,
pro žadatele - právnickou osobu, která:
a) je zapojená do činností ZK 204 a předmětem žádosti je výpůjčka
nebytových prostor, které nemá ve sjednaném smluvním užívání,
b) není zapojena do činností ZK 204, ale je nestátní neziskovou organizací či
spolkem, její činnost je nekomerční a je v souladu s celkovou koncepcí ZK
204, a to prostřednictvím právnické osoby, zapojené do činností ZK 204, kdy
doba výpůjčky nesmí přesáhnout
a) 48 hodin nepřetržitého užívání nebo
b) 28 dnů užívání, které nepřesáhne rozsah užití 8 hodin/1 den“
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, rozhodováním o krátkodobých
výpůjčkách sdílených nebytových prostor v budově č. p. 204, která je součástí
pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Zlínský klub 204) pro účely
provozování kulturních a volnočasových aktivit, pro žadatele - právnickou
osobu, která:
a) je zapojená do činností ZK 204 a předmětem žádosti je výpůjčka
nebytových prostor, které nemá ve sjednaném smluvním užívání,
b) není zapojena do činností ZK 204, ale je nestátní neziskovou organizací či
spolkem, její činnost je nekomerční a je v souladu s celkovou koncepcí ZK
204, a to prostřednictvím právnické osoby, zapojené do činností ZK 204, kdy
doba výpůjčky nesmí přesáhnout
a) 48 hodin nepřetržitého užívání nebo
b) 28 dnů užívání, které nepřesáhne rozsah užití 8 hodin/1 den
Usnesení
42/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o ujednání k inzerci na serveru Sreality.cz mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednavatelem a společností Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha
5, IČO 26168685, jako provozovatelem, jejímž předmětem je inzerce
pronájmů a prodejů nemovitostí - bytů, nebytových prostor, domů a pozemků,
na dobu neurčitou, s účinností od podpisu smlouvy, s možností bezplatného
odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, za ceny dle ceníku
provozovatele Sreality.cz
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/25R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi
jako
převodci a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod části
pozemku p. č. 1444/1 o výměře 2315 m2 dle GP a části pozemku p. č.
1444/144 o výměře 79 m2 dle GP a stavby pozemní komunikace na nich
nacházející se v lokalitě Štípa "ZTV U Doleček'', vše v k. ú. Štípa, obec Zlín
vybudované na základě Stavebního povolení ze dne 26. 7. 2010 č. j. MMZL
51221/2010/ODaSH
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
44/25R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy a smlouvy o zrušení věcného břemene užívání
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako směňujícím na straně jedné,
, jako směňujícím na straně druhé a povinným z věcného
břemene a
, jako oprávněným z
věcného břemene, jejímž předmětem je směna nově vzniklého pozemku p. č.
2679/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 111 m2, odděleného z pozemků p. č.
2679/1 a p. č. 2680/1 oba k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví
, za
nově vzniklý pozemek p. č. 3478/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2,
odděleného z pozemku 3478/1 k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního
města Zlína, s doplatkem odpovídajícím rozdílu cen směňovaných
nemovitostí a zrušení věcného břemene užívání, zřízeného ve prospěch
na nově vzniklém pozemku p. č. 2679/2 k.ú. Zlín, obec Zlín, odděleného
z pozemků p. č. 2679/1 a p. č. 2680/1 oba k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
45/25R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami mezi Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, jako převodcem a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1366,
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Kudlov, obec Zlín s omezujícími
podmínkami, uvedenými ve zdůvodnění tohoto materiálu
souhlasí s pověřením
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
46/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Zlínským
krajem, sídlem třída Tomáše Bati 21, 763 90 Zlín, IČO 70891320, jako
povinným, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací,
sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, jako příspěvkovou
organizací a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene - služebnosti, spočívající v povinnosti povinného strpět: - zřízení a
provozování cyklostezky na pozemku p. č. 383, k. ú. Klečůvka, v rozsahu
stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 352-20235/2018, - vstup
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a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem,
opravami a údržbou stavby cyklostezky a to bezúplatně, na dobu existence
stavby cyklostezky na zatěžovaném pozemku .
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
47/25R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č. 2
v domě čp. 1231, který stojí na pozemku p. č. st. 1279 (Zálešná VII) v k. ú. a
obci Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
48/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15 v domě č. p. 2426 na ul. Losky ve
Zlíně a dohody o složení jistoty ve výši 9 645 Kč, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v
evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení,
2. uzavření smluv o nájmu bytů č. 205, 304, 310 v domě č. p. 5258 na ul.
Slezská ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto
nájemci, které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to
postupně v pořadí a za dalších podmínek dle příloh č. 2 až 4 k tomuto usnesení,
3. uzavření smluv o nájmu bytů č. 514, 517, 523 v domě č. p. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto
nájemci, které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to
postupně v pořadí a za dalších podmínek dle příloh č. 5 až 7 k tomuto usnesení,
4. uzavření smluv o nájmu bytů č. 514, 622, 1030 v domě č. p. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto
nájemci, které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to
postupně v pořadí a za dalších podmínek dle příloh č. 8 až 10 k tomuto
usnesení,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
49/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o 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 nájem bytu č. v domě čp. 4204 na ul. Vodní ve Zlíně,
o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 9. 8. 2021, za nájemné ve výši 79,53
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Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
, jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4699
na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 12. 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 paní
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v domě čp. 2901
na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, ke dni 31. 12. 2019,
d) uzavření dodatku č. 3/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 162/99 ze dne 26.
5. 1999 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.
5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně o pana Michala Sadila,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
50/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o městský byt
paní
zamítá
a) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu paní
bytem
,
b) mimořádné přidělení bytu paní
trvale bytem
,
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku žadatelů o
městský byt paní
,
e) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby panu
.
schvaluje
mimořádné přidělení bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+kk
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, na dobu určitou 1/2 roku
s postupným prodlužováním, až na dobu neurčitou v případě řádného užívání
bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy za nájemné ve výši
79,53 Kč/m2/měsíc s účinností od 1.2.2019

Usnesení
51/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
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a manžely
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1 ke dni 31. 1. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu (bezbariérový byt) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a panem
, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 5258
na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode
dne 1. 2. 2020,
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a uzavření nájemní smlouvy k jinému bytu v
majetku statutárního města Zlína, v případě nesplnění podmínek na přidělení
bezbariérového bydlení pro paní
,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem,
zamítá
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (bezbariérový byt) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a manžely
, trvale bytem
, jakožto nájemci, za nájemné ve výši 19,66 - 40
Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy,
b) finanční vyrovnání manželům
trvale bytem
, za uplynulých 22 let.
Usnesení
52/25R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
dodatečné stavební úpravy v bytě č. 61 v domě čp. 4207 na ul. Vodní ve Zlíně
schvaluje
proplacení částky ve výši 5523 Kč včetně DPH za část vynaložených nákladů
za drobné opravy v bytě panu

Usnesení
53/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zvýšení nájemného u stávajících smluv o nájmu garážových stání a
podzemních parkovacích stání na min. částku 500 Kč + DPH a u stávajících
smluv o nájmu garáží na min. částku 700 Kč + DPH, a to od 1. 4. 2020
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a nájemci dle
přiložené tabulky č. 1 a tabulky č. 2, jejichž předmětem je nájem podzemních
parkovacích stání, garážových stání a garáží na dobu neurčitou, s účinností od
1. 4. 2020, za nájemné dle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a
prodej garáží v majetku statutárního města Zlína, s výpovědní dobou dle
občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem
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zamítá
uhrazení jistoty nájemníky, kterých se týká zvýšení nájemného a doposud
jistotu nehradili, případně dorovnání jistoty nájemníky do výše dle čl. 5 odst.
3 Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku
statutárního města Zlína.
Usnesení
54/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
nájem dle přiloženého seznamu č. 174, jakožto nájemci, jejichž předmětem je
nájem garážových stání na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020, za
nájemné dle nabídky, s výpovědní dobou dle občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
56/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
57/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č.4 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
58/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Ing. Romanu Horskému, řediteli příspěvkové organizace
ZOO a zámek Zlín - Lešná, za 2. pololetí roku 2019, dle přílohy

Usnesení
59/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) návrh rozpočtu příspěvkových organizací, zřizovaných SMZ, na rok 2020
(příloha č. 1)
2) návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací,
zřizovaných SMZ, na léta 2021 - 2022 (příloha č. 2).

Usnesení
60/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2019 k 31. 12.
2019 dle přílohy č. 1.
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Usnesení
61/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených
statutárním městem Zlínem, v roce 2019 dle přílohy.

Usnesení
62/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
revizi 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí dle přílohy č. 1.

Usnesení
63/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. podobu 36. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel IV
dle přílohy č. 1,
2. podobu Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2020 dle přílohy č. 2,
3. revizi 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV dle přílohy
č. 3,
4. revizi 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III dle přílohy
č. 4.

Usnesení
64/25R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
výsledky projektu Tvoříme Zlín 2019 dle důvodové zprávy

Usnesení
65/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
ustavení koordinačního výboru pro tvorbu „Strategie rozvoje statutárního
města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“ s předsedou Ing. et Ing. Jiřím Korcem,
primátorem statutárního města Zlína.
schvaluje
ustavení pracovních skupin pro tvorbu „Strategie rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“ ve složení předsedů těchto pracovních skupin:
Pracovní skupina „Kvalita života“, předseda Ing. Tomáš Krajíček, předseda
Komise Rady města Zlína pro strategické plánování;
Pracovní skupina „Vzdělání“, předseda Mgr. Pavel Simkovič, neuvolněný
člen Rady města Zlína;
Pracovní skupina „Bezpečnost“, předseda Ing. Milan Kladníček, MBA, ředitel
Městské policie Zlín;
Pracovní skupina „Doprava a technická infrastruktura“, předseda Josef
Kocháň, výkonný ředitel DSZO, s. r. o.;
Pracovní skupina „Územní plánování a urbanismus“, předseda Ing. arch. Ivo
Tuček, vedoucí odd. prostorového plánování;
Pracovní skupina „Vstřícné město“, předseda Mgr. Tomáš Lang, vedoucí
odboru kanceláře primátora;
Pracovní skupina „Vizionářská“, předseda Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
statutárního města Zlína.
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schvaluje
ustavení pracovní skupiny pro implementaci „Strategie rozvoje statutárního
města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“ s předsedou Ing. et Ing. Jiřím Korcem,
primátorem statutárního města Zlína.
jmenuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce garantem tvorby „Strategie rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“.
Usnesení
66/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného služebního vozidla - osobního
automobilu, Peugeot Boxer, RZ: ZLL 31-00, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
prodávajícím a
, jako kupujícím, a to za cenu ve výši 35.002,- Kč, která je rovna
nejvyšší nabídce,
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a podpisem.

Usnesení
67/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jednací řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Rozšíření SW o vazbu na IS Scarabeus firmy INIT
technology“
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením výsledku jednacího řízení bez
uveřejnění a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Vítězslav Pitřík, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
68/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených

- 18 -

případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Milan Smola, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
69/25R/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
dodávky "Pořízení cykloboxů - boxů pro bezpečné uložení kol ve Zlíně"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále 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
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
70/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Studie Vedení
kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Louky“,
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení
„Studie Vedení kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné Louky“, a to dodavatele Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem:
Bozděchova 1668, 600 02 Hradec Králové, IČO 27466868, s nabídkovou
cenou 1 287 000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
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Usnesení
71/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Zateplení budovy
šaten u sokolovny, Pod Nivami 4427, Zlín", a to dodavatele PRUKON s.r.o.,
IČO: 47674237, se sídlem Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín, s nabídkovou
cenou bez DPH ve výši 2 076 713,22 Kč a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným
dodavatelem, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil
jako další v pořadí.

Usnesení
72/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázku na služby
„Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 – 2023“, rozdělenou na části
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, 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 smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 1, a to dodavatele Romana
Kratinu, se sídlem V Dolině 167, 760 01 Zlín – Jaroslavice, IČO: 49161041,
nabídková cena včetně DPH: 5 864 084,08 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.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 2, a to dodavatele Agrostic zahrady
s.r.o., se sídlem: Spytihněv 436, 763 64 Spytihněv, IČO: 05949181, nabídková
cena včetně DPH: 5 851 491,61 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.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 3, a to dodavatele Agrostic zahrady
s.r.o., se sídlem: Spytihněv 436, 763 64 Spytihněv, IČO: 05949181, nabídková
cena včetně DPH: 2 169 651,00 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.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 4, a to dodavatele EMSEKO BIKE
s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena
včetně DPH: 3 312 889,01 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 5, a to dodavatele EMSEKO BIKE
s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena
včetně DPH: 2 108 961,32 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 6, a to dodavatele EMSEKO BIKE
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s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena
včetně DPH: 2 766 058,84 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 7, a to dodavatele EMSEKO BIKE
s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, nabídková cena
včetně DPH: 695 603,25 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Sečení travnatých
veřejných ploch v letech 2020 - 2023“, část 8, a to dodavatele Jan Andrýsek,
se sídlem: Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín, IČO: 70269653, nabídková cena
včetně DPH: 3 779 762,67 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
73/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smluv na plnění veřejné zakázky na služby
"Propagace statutárního města Zlína", a to dodavatele Berani Zlín s.r.o., se
sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČ: 25566016. s celkovou nabídkovou
cenou 13 150 000 Kč bez DPH a uzavření smluv s tímto dodavatelem dle
přílohy č. 1 a přílohy č. 2
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem smluv

Usnesení
74/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Tvorba a vysílání
reportážních videí“, a to dodavatele J.D.Production, s.r.o., IČO: 25592939, se
sídlem Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, s nabídkovou cenou 4
800 Kč bez DPH/1 TV reportáž, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
75/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Směrnici o tvorbě a evidenci smluv ve znění dle příloh

Usnesení
76/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na aktualizaci projektové dokumentace k projektu
"Infrastruktura do základních škol ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jakožto objednatelem
a společností FORMICA s.r.o., se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO:
46982663, jejímž předmětem je aktualizace projektové dokumentace k
projektu "Infrastruktura do základních škol ve Zlíně" za cenu 205 000 Kč bez
DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
77/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služeb "Dotační management projektu a
technický dozor realizace aktivit pro projekt - Infrastruktura do základních
škol ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
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760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako odběratelem a společností Equica, a.s., se
sídlem Praha 9 - Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ: 190 00, IČO: 26490951,
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je zajištění služeb dotačního
managementu a technického dozoru pro projekt "Inftrastruktura do základních
škol ve Zlíně", za cenu ve výši 480 000 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
78/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto účastníkem, a společností AVONET, s.r.o, se sídlem
Krátká 219, 763 26 Luhačovice, IČO: 25322478, jakožto poskytovatelem,
jejímž předmětem je připojení k internetu pro Základní školu Zlín, Kvítková
4338, za měsíční poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH na dobu 1 roku
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
79/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o "Poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní
rozhlas" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako uživatelem a společností Neogenia s.r.o., se sídlem
Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 29198950, jako
poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k užití
komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas, za cenu ve výši 239 760 Kč bez
DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby č. 2019/08771 mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín,
IČO 00283924 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha, IČO
47114983 dle příloh.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce podpisem dohody a dojednáním podstatných
náležitostí.

Usnesení
81/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem
budovy a společností Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČO
25313428, jakožto provozovatelem, jejímž předmětem je umístění
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telekomunikačních zařízení (přivedení kabelu chráničky pro optický kabel)
zajišťujících veřejnou komunikační síť v budově č. p. 3903, která je součástí
pozemku p. č. st. 4720 (ul. Obeciny) k. ú. Zlín, obec Zlín, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 9 měsíců, za úplatu ve výši 10 000 Kč/rok + DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
82/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o skupinovém úrazovém pojištění č.
2202148017 ze dne 22.12.2017 mezi Colonnade Insurance S.A., organizační
složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO 04485297, jako
poskytovatelem pojištění - pojistitelem a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem pojistníkem, jehož předmětem je prodloužení účinnosti smlouvy na rok 2020
a změna ustanovení o pojištěných osobách, která nově mimo jiné výslovně
uvádí členy jednotky požární ochrany SMZ JPO II/1 Zlín-Prštné, jako
pojištěné osoby
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby "Zpracování projektové dokumentace na
výměnu oken v objektu SMZ, Soudní 1, Zlín (zl. zámek)" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a , Tomášem Sýkorou, se sídlem Fabiánka II/254, 760 01 Zlín,
IČO: 49161237, jako zhotovitelem, za celkovou cenu díla 290.000 Kč bez
DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003713",
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako žadatelem a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení
odběrného místa žadatele, umístěného v lokalitě k.ú. Louky nad Dřevnicí a
k.ú. Prštné, k distribuční soustavě provozovatele, za úplatu ve výši 425 283
Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
85/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. V266/30/01 ze dne 2. 11. 2001
ve znění následujících dodatků uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
společností Schindler Moravia s.r.o., se sídlem Střední Novosadská 404/34a,
779 00 Olomouc, IČO 25868497, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je
ukončení poskytování pravidelného servisu výtahů v domě čp. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně a v případě neuzavření předmětné dohody podání
výpovědi výše uvedené smlouvy k 31. 12. 2019 s šestiměsíční výpovědní
dobou;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem, v případě neuzavření dohody podpisem
výpovědi.

Usnesení
86/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2000160189 ze dne 19. 12. 2016
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pronajímatelem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.
s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, jako nájemcem,
jehož předmětem je
- zúžení předmětu nájmu za účelem umístění anténních nosičů, kdy na každém
z nich je umístěno po jednom vysílacím prvku, o část střechy budovy č. p.
3015, která je součástí pozemku p. č. st. 2647, o výměře 16 m2, v k. ú. Zlín,
obci Zlín
- snížení nájemného ze 130 000 Kč bez DPH/rok na 50 000 Kč bez DPH/rok,
vše s účinností ode dne převodu pozemku p. č. st. 2647, jehož součástí je
budova č. p. 3015 v k. ú. Zlín, obci Zlín, z vlastnictví statutárního města Zlína
do vlastnictví Zlínského kraje
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a popisem.

Usnesení
87/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zajištění stravování č. 2000180050 ze dne
1. 3. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako dodavatelem a Body and Smile, z. ú., se sídlem třída
Tomáše Bati 3930, 760 01 Zlín, IČO 05692776, jako odběratelem, jehož
předmětem je změna ceny jednoho oběda v jídelně Rehabilitačního stacionáře,
Žlebová 1590, Zlín, pro děti a zaměstnance v dětské skupině Body and Smile,
z. ú., ze 60 Kč + DPH v zákonné sazbě na 66,10 Kč + DPH v zákonné sazbě,
a to s účinností od 1. 1. 2020
pověřuje
Mgr. Romanu Sagnerovou, vedoucí organizační složky Rehabilitační
stacionář, dojednáním ostatních náležitostí předmětného dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
88/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k Dohodě o spolupráci č. 2000060284 mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Základní
školou Zlín, Středová, se sídlem Středová 4694, 760 05 Zlín, IČO 61716421,
jehož předmětem je změna ceny jednoho oběda v jídelně Rehabilitačního
stacionáře, Žlebová 1590, Zlín, pro zaměstnance Základní školy Zlín,
Středová ze 60 Kč + DPH v zákonné sazbě na 66,10 Kč + DPH v zákonné
sazbě, a to s účinností od 1. 1. 2020
pověřuje
Mgr. Romanu Sagnerovou, vedoucí organizační složky Rehabilitační
stacionář, dojednáním ostatních náležitostí předmětného dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a Střední školou
gastronomie a obchodu Zlín, příspěvkovou organizací, Univerzitní 3015, 760
01 Zlín, IČO 00545121, jako nájemcem, jejímž předmětem je narovnání výše
nájemného za období od 1. 9. 2019 do dne účinnosti Dodatku č. 4 ze dne 23.
10. 2019 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2014940258, kterým
došlo k rozšíření předmětu nájmu a kdy nájemce užíval tyto prostory již od 1.
9. 2019 a zaplatil za toto období úhradu ve výši 1 313 Kč
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Přílohy č. 2 ke smlouvě č. 1700120057 o spolupráci při zajištění
sběru textilu prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne 13. 11. 2012
mezi společností TextilEco a.s., se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO 28101766 jako provozovatelem na straně jedné a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
městem na straně druhé, jejímž předmětem je aktualizace počtu stacionárních
kontejnerů na sběr textilu a jejich reálné umístění ve statutárním městě Zlíně
a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem přílohy.

Usnesení
91/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na rok 2020 na odběr palivového dříví mezi
statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
prodávajícím a kupujícím Josefem Poláchem, místo podnikání Jar. Staši 223,
763 02 Zlín, Malenovice, IČO: 72369451 na všechny části území statutárního
města Zlín dle přílohy č. 1 smlouvy za kupní cenu sekce Zlín-západ ve výši
100,00 Kč/m3 bez DPH, sekce Zlín-jih ve výši 100,00 Kč/m3 bez DPH, sekce
Zlín-sever ve výši 100,00 Kč/m3 bez DPH a
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
92/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Milanem Janálem, se
sídlem Žeranovice 13, 769 01 Žeranovice, IČO: 41521897, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zhotovení plechového skladu u posilovny na Stadionu
mládeže, ul. Hradská, Zlín ve výši 106 350,40 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
93/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovacího stání ze dne 4. 1. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je prodloužení
nájmu parkovacího stání č. 85 s vyhrazeným parkováním v prostorách
podzemního parkoviště budovy č.p. 5556, která je součástí pozemku p.č. st.
8813 v k.ú. a obci Zlín (Kongresové centrum Zlín) o 1 rok za nájemné 6.000
Kč vč. DPH za kalendářní měsíc
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
94/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.01.2020 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající v:
1) prodloužení doby určité, na kterou bylo zřízeno 1 pracovní místo
"koordinátor projektu - participativní rozpočet" ve středisku komunikace s
místními částmi, oddělení organizační, Odbor kanceláře primátora, a to na
dobu neurčitou;
2) zřízení 1 pracovního místa "ekonom" s úvazkem 0,5 přímo podřízeného
vedoucí Odboru ekonomického;
3) změnu názvu pracovního místa "účetní projektů" na "koordinátor kvality
řízení, personalista" v oddělení personálním a vzdělávání přímo podřízeném
tajemnici magistrátu města Zlína.

Usnesení
95/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla pro stanovení platu nebo mzdy ředitelům mateřských škol,
základních škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem,
s účinností od 1. 1. 2020.
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Usnesení
96/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
plat nebo mzdu 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, Bc. Marku
Havelkovi, Mgr. Haně Kadlčákové, Mgr. Janě Moučkové, Věře Králíkové,
Radce Šindelkové, Mgr. Lívii Popeskové, Bc. Miroslavě Nowakové, Mgr.
Zuzaně Malaníkové, Jitce Gottfriedové, Jitce Šťastné, 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, Bc. Haně Pröschlové, Blance
Kalendové a Bc. Ivaně Vladíkové, s účinností od 1. 1. 2020, dle přílohy.

Usnesení
97/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř.
3114, příspěvkovou organizaci, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín,
IČO 71008021, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši
5 472 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky, ve školním roce
2019/2020, v období do 30. 6. 2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
98/25R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 36/22R/2019 ze dne 4.11.2019 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
poskytovatelem a společností POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110
00 Praha, IČO: 26548526";
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako poskytovatelem a společností POST BELLUM, o.p.s.,
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha, IČO: 26548526 jako příjemcem;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
99/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Silvestrovský běh" na prostranství cyklostezky Zlín-Lešná a
areálu Vršava, dne 31. 12. 2019 od 09:30 do 15:00 hodin pořadatele TITAN
sport club, a.s. Zlín, Březovská 68, 760 01 Zlín, IČO: 43960693:
- 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
cyklostezky Zlín-Lešná a areálu Vršava.

Usnesení
100/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínský novoroční ohňostroj“ na prostranství Gahurůvu
prospektu na náměstí T. G. Masaryka a parkovišti OD Zlín na náměstí Práce
dne 1. 1. 2020 od 17:30 do 19:00 hodin pořadatele AGENTURA VELRYBA
s.r.o., Zlín, Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO: 26910071:
- 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
Gahurůvu prospektu náměstí T. G. Masaryka a parkovišti OD Zlín náměstí
Práce.

Usnesení
101/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce akce "XXI. Lešetínský fašank" na prostranství ulic Lešetín I,
Lešetín II a části ulice Kvítková dne 15. 2. 2020 od 10:00 do 17:00 hodin na
jiném místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
pořadatele "Spolek LešetínZlín", Lešetín I 610, 760 01 Zlín, IČO: 22822054:
- 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
ulic Lešetín I, Lešetín II a části ulice Kvítková.
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 a 2 po dobu konání akce.

Usnesení
102/25R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací k uzavírání dodatků k
nájemním smlouvám na dřevěné stánky v rámci akce Adventní Zlín 2019

Usnesení
103/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a Radovanem
Kučerou, se sídlem U Letiště 1271, 769 01 Holešov, IČO 65831811, jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace zakázky „Provedení ořezů dřevin
ve významném krajinném prvku Zlín – nábřeží“ u celků:
1) Plocha dle evidence Stromy pod kontrolou „VKP nábřeží III“, dřeviny č.
18, 26, 33, 34, 37, 38, 44, 45, 46, 50, 52, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 93,
95, 99, 100, 101, 105, 117, 120, 123, 124, 125, 128, 135, 138, 144, 145, 147,
149, 151, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 171, 172, 177, 178, 181,
187, 195, a 217 – zdravotní řez (RZ), včetně odstranění dřevní hmoty, dopravy
a veškerých dalších úkonů nutných k provedení zakázky a
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2) Plocha dle evidence Stromy pod kontrolou „VKP nábřeží II“, dřeviny č. 7,
23, 26, 33, 42, 51, 55, 59, 82, 85, 87, 88, 90, 95, 103, 122, 131, 132, 137, 138,
140, 141, 144, 147, 151, 153, 157, 164 a 170 - bezpečnostní řez (RB),
zdravotní řez (RZ) a úprava průjezdného či průchozího profilu (RVLP), včetně
odstranění dřevní hmoty, dopravy a veškerých dalších úkonů nutných k
provedení zakázky, s celkovou cenou za dílo ve výši 292 820,00 Kč včetně
DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
104/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na služby "Výběr zástupce (odborného poradce)
zadavatele pro poskytování energetických služeb metodou EPC při
rekonstrukci energetického hospodářství ve vybraných objektech statutárního
města Zlína" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a společností SEVEn Energy,
s.r.o., se sídlem Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO:
27876829, jako příkazníkem, za celkovou cenu 485.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/25R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění : předfinancování projektu "SMART - Navigační parkovací systém a
dispečink ITS ve Zlíně" ( závorový systém-stavební část ) ve výši 21 071
731,34 Kč vč. DPH.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
106/25R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy v uvedeném zadávacím řízení a to
účastníka ČEZ ESCO a.s., se sídlem: Duhová 2, 140 00 Praha, IČO:
03592880, s nejnižší hodnotou násobícího koeficientu pro postupný nákup
1,159 a uzavření smlouvy s tímto účastníkem

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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