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
8. schůze
Usnesení
1/8R/2019

15. 4. 2019
Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 2 m2
pro vybudování zpevněné plochy a schodiště k vedlejšímu vstupu do domu v
rámci realizace přístavby k domu č.p. 1209, Zálešná VI, Zlín dle podmínek
OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s výpovědní dobu 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1861/1 k.ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín o výměře do 4 m2 pro sjezd z komunikace k budoucí stavbě garáže
na pozemku p.č. 632/2 k.ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví vypůjčitele, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/8R/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, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p.č. 1508/1 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
do 60 m2 pro vybudování 3 podélných parkovacích stání dle podmínek
OSaDŘ
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Usnesení
4/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín,IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností ZL
CYCLING, z. s., 3. května 1277, 763 12 Vizovice, IČO 04874366, jakožto
vypůjčitelem, na dobu určitou od 27. 9. 2019 do 29. 9. 2019, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemků p.č. 1000/8, p.č. 1000/15, p.č. 1000/16 a p.č. st. 5767
vše k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 6402 m2 za účelem zajištění
zázemí pro cyklistický závod „Zlínská 50“, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
FINRENT s.r.o., Praha 8, U Prefy 793, PSČ 182 00, IČO 26243482, jakožto
vypůjčitelem, na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy do
31.12.2024, s výpovědní lhůtou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je umístění restaurační
zahrádky na části pozemku p. č. 1109/178 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 12
m2, která funkčně souvisí s provozovnou vinárny ”U Tří soudků” v budově
č.p. 1099 na náměstí Práce ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000190044 ze dne 14. 1.
2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Dopravní společností ZlínOtrokovice, Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín, IČO 60730153, jakožto
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna umístění stavby objektu na části
pozemku p.č. 93 k.ú. Velíková, obec Zlín o výměře 14 m2, který bude sloužit
jako sociální zázemí řidičů MHD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
7/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a AH-ENERGY, s.r.o., Zahradní 1312, 763 02 Zlín-Malenovice,
IČO 26910055, jakožto investorem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
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uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci
akce „STL plynovodní přípojka stavební úpravy objektu trafostanice a
přístavby v ulici Zahradní č.p. 1312 v obci Zlín, místní části Malenovice“,
úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 142/33, p.č. 906/203 k.ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000171598 ze dne 11. 12. 2017 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, jehož předmětem je změna trasy
vedení a doplnění účelu o telekomunikační síť v rámci akce „Malenovice,
Milíčova, T45 a kab. NN, obnova“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 906/60, p.č. 906/73, p.č. 906/181, p.č. 906/185, p.č. 906/187,
p.č. 906/200, p.č. 2248/3 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
9/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem
Záhumení V 321, 763 02 Zlín-Louky, IČO 60711086, jakožto oprávněným,
na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – kabelové vedení NN, pojistková skříň, rozvaděč, veřejné osvětlení
v rámci akce „Sportovně relaxační areál Zlín-Kudlov“, úplatně jednorázově
za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1082/7 a p.č. 1082/26 k.ú. Kudlov, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/8R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č.j. 26/5R/2019 ze dne 4. 3. 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
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sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelové skříně v pilíři v rámci
akce „Příluky, pí Machálková, 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. 1400/14, p.č. 1424/14, p.č. 1424/33 k.ú.
Příluky u 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, kabelové skříně v pilíři v rámci
akce „Příluky, pí Machálková, 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. 1400/14, p.č. 1424/14, p.č. 1424/33, p.č.
1399/4 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
11/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2867/5, p.č. 3477/2, p.č. 3477/4, p.č. 3476/1
vše k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 370 m2 za účelem vybudování
sjezdů z komunikace, parkovacích ploch, úpravy zpevněných komunikačních
ploch, přesah budoucí stavby, umístění dílčích částí stavby souvisejících s
realizací výstavby bytového komplexu „RIVERFRONT GARDENS“

Usnesení
12/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2008/4, p.č. 2008/8, p.č. 4128/1, p.č.
4128/2, p.č. 4128/3, p.č. 4128/4 vše k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do
200 m2 za účelem vybudování přístupových chodníků, parkovacích stání a
rozšíření komunikace ke stavbě “VILADOMY K Pasekám”

Usnesení
13/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1915/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 45
m2 pro rozšíření stávajícího vjezdu, sjezd z komunikace v rámci výstavby
bytového domu “VILA S 3 BJ”

Usnesení
14/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3565/25 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 40
m2 za účelem provedení demoličních a stavebních prací při demolici objektu
č.p. 3827, který je součástí pozemku p.č st. 4508 k.ú. Zlín (bývalý Telecom),
vše v souvislosti s budoucí výstavbou akce “Rezidence Sadová”
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Usnesení
15/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 55 k.ú. Prštné, obec Zlín o výměře do 60 m2

Usnesení
16/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat pozemek p.č. 557/2 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín o výměře 364 m2

Usnesení
17/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 139/1 k.ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o výměře
62 m2

Usnesení
18/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p.č. 732/78 o výměře do 600 m2, p.č. 732/122 o
výměře do 400 m2, p.č. 768/13 o výměře do 450 m2 vše k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
19/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
45 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
20/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
1770 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
21/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 196 k.ú. Štípa, obec Zlín o výměře do 36 m2
k vybudování parkovacího stání

Usnesení
22/8R/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 pronajímatelem
a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je umístění telekomunikačních zařízení zajišťující veřejnou
komunikační síť v budově č.p. 4509, která je součástí pozemku p.č. st. 6037
k.ú. Zlín, obec Zlín (ulice Družstevní ve Zlíně) na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 9 měsíců, za nájemné ve výši 40 000 Kč/rok bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
23/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvě o výpůjčce č. 4000 14 2396 ze dne 4.11.2014,
smlouvě o výpůjčce č. 4000 13 0307 ze dne 8.3.2013, smlouvě o výpůjčce č.
1600 07 0916 ze dne 27.8.2007 ve znění dodatku č. 1/12 ze dne 27.12.2012 a
dodatku č. 2/18 ze dne 28.12.2017 a smlouvě o výpůjčce č. 163 575 0333 ze
dne 16.3.2005 ve znění dodatku č. 1/06 ze dne 31.3.2006 a dodatku č. 2/09 ze
dne 31.8.2009 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Technickými službami Zlín,
s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02, IČO 60711086,
jakožto vypůjčitelem, jejichž předmětem bude u výpůjčky pozemků pro
skládku Suchý důl doplnění povinností vypůjčitele o ustanovení, že
"vypůjčitel je zejména povinen na své vlastní náklady včas zajistit čištění a
sjízdnost komunikací, strojní sečení travního porostu, odstraňování
náletových dřevin a sběr úletů z provozované skládky".
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatků, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
24/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320,
zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934 860 jako vlastníkem
silničního tělesa a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924 jako stavebníkem na stavbu "Zlín Štípa - rekonstrukce
přístupových cest k ZŠ Nová cesta" ve znění dle přílohy tohoto materiálu
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy.

Usnesení
25/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
jako
vlastníkem pozemku a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je
souhlas vlastníků pozemku s realizací a trvalým umístěním stavby "Úprava
křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava'' na pozemku p. č. 1340/13 zahrada v k.
ú. Příluky u Zlína, obci Zlín, a to v souladu s projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
jako
budoucími prodávajícími a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 24 měsíců od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu
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části o výměře do 25m2 pozemku p. č. 1340/13 zahrada, v k. ú. Příluky u
Zlína, obci Zlín, na němž se bude nacházet stavba "Úprava křižovatky ulic
Boněcko I. - Pančava'', která bude zbudována statutárním městem Zlínem, za
celkovou kupní cenu 500 Kč/m2 pozemku dle Pravidel města.
souhlasí
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
26/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2544800319 ze dne 27.
11. 2000, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
, jakožto nájemci, jehož
předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě č.p.
5349 na ul. Podlesí IV ve Zlíně, o pana
,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
souhlasí
b) s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a panem
jakožto budoucím
kupujícím, jejímž předmětem je ukončení platnosti Smlouvy o budoucí
smlouvě o převodu bytové jednotky č. 2547100102 ze dne 2. 10. 2000,
c) s uzavřením Dohody o vypořádání složené zálohy na koupi bytu mezi
panem
, jakožto
odstupujícím budoucím kupujícím, paní
bytem
jakožto novou budoucí kupující a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto vedlejším účastníkem, jejímž předmětem je vypořádání složené
zálohy ve výši 354 000 Kč na koupi bytu č. v domě č. p. 5349 na ul. Podlesí
IV ve Zlíně,
d) s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím a paní
bytem
, jakožto budoucí kupující, jejímž
předmětem je prodej bytu č.
sestávající ze 3 pokojů, kuchyňského koutu a
příslušenství ve 4. podlaží o výměře 95,95 m2 v domě č. p. 5349 na ul. Podlesí
IV ve Zlíně, za podmínek uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky č. 2547100102 ze dne 2. 10. 2000, tj. 354 000 Kč bylo složeno
jako záloha na kupní cenu při podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky a doplatek kupní ceny bude činit 10% úřední ceny bytu,
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku
určené znaleckým posudkem vypracovaným podle předpisů platných v době
prodeje.
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souhlasí
s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí dohod a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
27/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a)uzavření Smlouvy o nájmu startovacího bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemnicí, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou
do 31. 10. 2019, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o
1/2 roku, maximálně do konce dubna 2025, za nájemné ve výši :
ve výši Kč 50,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.5.2019 do
30.4.2021
ve výši Kč 55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.5.2021 do
30.4.2023
ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.5.2023 do
30.4.2025, s účinností ode dne 1. 5. 2019
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
, trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o velikosti 2 +
kk, ke dni 30. 4. 2019,
c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 4.
2019,
d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 4.
2019,
e) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31.
5. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
28/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a následné podání
žaloby o vyklizení bytu dle tabulky č. 1, pokud nebude byt vyklizen a vrácen
nájemnicí na základě výzvy.

Usnesení
29/8R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 41/1R/2019 ze dne 7. 1. 2019, ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č. v domě č.p. 1634 na ul. Lipová ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, b) uzavření
Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní (na základě
mimořádného přidělení), jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, a to na dobu určitou 1/2 roku
s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného
užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné
ve výši 69 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu,"

Usnesení
30/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 11/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.8 řádku č.8 a 9, tabulky
č.9 řádku č.7, tabulky č.12 řádku č.6, tabulky č.15 řádku č.5, tabulky č.17
řádku č.6 a 7,tabulky č.19 řádku č.8 a 9
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
31/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) podání žádosti statutárního města Zlína, IČO: 00283924, o poskytnutí
dotace od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760
01 Zlín, IČO: 70887306:
a) ve výši 1 020 000 Kč (17 x 60 000 Kč) jako finančního příspěvku na mzdy
a zákonné pojištění sedmnácti zaměstnanců, kteří budou v roce 2019
vykonávat v pracovním poměru službu v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném,
b) ve výši 150 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve ZlíněPrštném, pro rok 2019,
2) finanční spoluúčast statutárního města Zlína:
a ) ve výši minimálně 10% na finančním zabezpečení mzdových prostředků a
zákonného pojištění zaměstnanců Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2019,
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b) ve výši minimálně 20% na finančním zabezpečení akceschopnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve
Zlíně-Prštném, pro rok 2019,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem žádosti o poskytnutí dotace.
Usnesení
32/8R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, projednáváním,
podepisováním žádostí o přidání nových obchodních míst využívajících
platební terminál nebo rušením stávajících obchodních míst s platebními
terminály poskytnutých společností Global Payments s.r.o., sídlem V olšinách
626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 042 35 452.

Usnesení
33/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 Složení Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014-2020 spočívající v nahrazení zástupce
statutárního města Zlína, novým členem se stává Mgr. Milan Smola, dle příloh
č. 1a a 1b.

Usnesení
34/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč pro Klub vojenských
výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s., se sídlem Nad
Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín, IČO 27025519,
2) uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Klubem
vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s., se sídlem
Nad Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín, IČO 27025519, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč, za účelem
podpory činnosti spolku na rok 2019
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
35/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 12 000,00 Kč organizaci Domov pro
seniory Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1165, 763 61
Napajedla, IČO: 70850976, na podporu poskytování sociální služby pro
občana statutárního města Zlína v r. 2019,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako dárcem) a organizací Domov pro
seniory Napajedla, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1165, 763 61
Napajedla, IČO: 70850976 (jako obdarovaným),
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.
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Usnesení
36/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč organizaci Domov Odry,
příspěvková organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO:
48804894, na podporu poskytování sociální služby pro občana statutárního
města Zlína v r. 2019,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako dárcem) a organizací Domov
Odry, příspěvková organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO:
48804894 (jako obdarovaným),
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
37/8R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
za dědicem vzniklá z titulu vypravení pohřbu
celkové výši 5 204,00 Kč bez příslušenství,
2.
pohledávka za dědicem vzniklá z titulu vypravení pohřbu
celkové výši 5 600,00 Kč bez příslušenství.

- pohledávka
.v
v

Usnesení
38/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na pozemních
komunikacích ve vlastnictví statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1.

Usnesení
39/8R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 1.4.2019 č.j. 114/7R/2019 ve zněni: "Rada
města Zlína schvaluje výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávky "Vybudování učeben
řemeslných oborů", rozdělenou na části 1 - 3,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a podpisem
smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora,
Marcela Frýdlová, Odbor školství,
Blanka Semelová, Odbor právní,
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora,
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Milan Smola, Odbor školství,
Marie Kunstová, Odbor právní"
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Vybudování učeben řemeslných oborů“, rozdělenou na
části 1 - 3.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora,
Marcela Frýdlová, Odbor školství,
Blanka Semelová, Odbor právní,
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora,
Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství,
Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
40/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky "Dodávka použitého vozidla kategorie N1 o celkové
hmotnosti 3 500 kg s pohonem 4x4 pro Odbor městské zeleně MMZ"
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Kristýna Králová, Odbor městské zeleně
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
41/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů podlimitní veřejnou zakázku
na služby „Prodloužení záruky pro HP 7510 Switch Chassis“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdenka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
42/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výpověď Smlouvy o účtu s 33 denní výpovědní lhůtou, uzavřené dne 12. 12.
2014, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 a J&T BANKOU, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00
Praha 8, IČO: 47115378
schvaluje
uzavření smlouvy o Spořícím účtu s 32 denní výpovědní lhůtou mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07
Praha 1, IČO: 45317054
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podáním výpovědi Smlouvy
s výpovědní lhůtou 33 dní s J&T BANKOU, a.s. a dojednáním všech
náležitostí, uzavřením a podpisem smlouvy s Komerční bankou, a.s.

Usnesení
43/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 340019002 na stavební práce
„Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín” ze dne 13. 2. 2019 uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a společností Stavební společnost Kněždub,
spol. s r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice, IČ: 42637899,
jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce ve výši 242 724 Kč bez DPH a prodloužení doby
plnění do 31. 5. 2019,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
44/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12503310" 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 v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení
odběrného místa žadatele, umístěného na pozemku parc.č. 980/64 k.ú. Zlín, k
distribuční soustavě provozovatele, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 31
500 Kč,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
45/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Výměna výloh a vstupních dveří
do nebytových prostor v přízemí objektu smZ, Benešovo nábřeží 1739, Zlín"
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako objednatelem a STaDO, s.r.o., se sídlem Okružní 4550,
760 05 Zlín, IČO: 46345191, jako zhotovitelem, za celkovou cenu 791.400 Kč
bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
46/8R/2019

Rada města Zlína
ruší
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" mezi statutárním městem Zlín, jako objednatelem a
zhotovitelem Ing. Jiří Škrabal, Balatická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČO: 48476684 za cenu 112 000 Kč bez DPH s termínem plnění do
31.7.2019.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" mezi statutárním městem Zlín, jako objednatelem a
zhotovitelem Ing. Jiří Škrabal, Balatická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČO: 48476684 za cenu 112 000 Kč bez DPH s termínem plnění do
pěti měsíců od podpisu smlouvy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
47/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Rekonstrukce ul. prostoru v ulici 2.května, Zlín" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a firmou Dušan Dosoudil, Mysločovice 14, 763 01 Mysločovice,
IČO: 76624471, není plátce DPH, jako příkazníkem, a to za celkovou cenu
489.500 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a firmou STAVTRADE 97 Zlín,
s.r.o., Prostřední 2613, 760 01 Zlín, IČO: 25500082, jako příkazníkem, za
cenu 649.000 Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
49/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č.
4000181437 "Vybudování nového středotlakého rozvodu plynu", uzavřené
dne 8. 10. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, IČO:000283924, se sídlem
Zlín, nám. Míru 12 jako poskytovatelem a ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, IČO:00090026, se sídlem Zlín 12,Lukovská 112,
jako příjemcem, ve znění Dodatku č.1, kterým se mění termín předložení
vyúčtování investičního příspěvku z 30. 6. 2019 nově na 31. 12. 2019.

Usnesení
50/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č.
4000170568 "Oplocení pozemků Karibuni", uzavřené dne 27. 4. 2017 mezi
statutárním městem Zlínem, IČO:000283924, se sídlem Zlín, nám. Míru 12
jako poskytovatelem a ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace,
IČO:00090026, se sídlem Zlín 12, Lukovská 112, jako příjemcem, ve znění
Dodatků č.1 a č. 2, kterým se mění termín předložení vyúčtování investičního
příspěvku z 31. 5. 2019 nově na 31. 10. 2019.

Usnesení
51/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
76001 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností MINAM servis
a.s. se sídlem Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice, IČO: 29216672, jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava vozidla Multicar M 25 RZ 1Z2
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0371 za cenu ve výši 498 740 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
Usnesení
52/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody pro pítko na veřejném dětském hřišti č. 101
ve Zlíně Zálešná, parc. č. 3249/17 k.ú. Zlín, č. smlouvy dle evidence
provozovatele 45133128/1, mezi statutárním městem Zlín jako odběratelem a
provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. se sídlem Tovární
1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575, evidenční číslo
odběrného místa: 400209029, za ceny vodného a stočného dle cenových
předpisů platných na příslušné cenové období a pověřuje RNDr. Bedřicha
Landsfelda, náměstska primátora, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
53/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž
piknikových setů včetně odpadkových košů pro Centrální park Jižní Svahy a
pro veřejný prostor po odstraněném torzu budovy Shopping City Zlín JS ve
Zlíně“, mezi statutárním městem Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru
12, 76001 Zlín jako objednatelem, a obchodní společností mmcité 1 a.s., IČO
27670864, se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice jako zhotovitelem, za cenu ve
výši 256 470,00 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
54/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. 180 019 0013 ze dne 13. 3.
2019, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností EMSEKO BIKE
s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín IČO: 26274973, jako
zhotovitelem, jejíž předmětem jsou služby sečení travnatých veřejných ploch
v roce 2019 pro část č. 7: „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2019,
DiscGolfPark Jižní svahy“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/8R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č.j. 127/7R/2019 ze dne 1.4.2019 ve znění
"Rada města Zlína schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
obdarovaným a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., Tovární 41, 779 00
Olomouc - Hodolany, IČO 18810624, jako dárcem, jejímž předmětem je
poskytnutí finanční částky ve výši 5 000 Kč na zajištění aktivit v rámci Dne
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Země 2019 ve Zlíně a pověřuje RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem."
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako obdarovaným a MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO
61859575, jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finanční částky ve
výši 5 000 Kč na zajištění aktivit v rámci Dne Země 2019 ve Zlíně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
56/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření Licenční smlouvy a smlouvy o postoupení práv mezi statuárním
městem Zlínem, se sídlem se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, a
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením a podpisem této Smlouvy

Usnesení
57/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění akce "I senioři umí žít naplno" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako
objednatelem) a Ing. Martinou Lerlovou, se sídlem Doubravy 18, IČO
45678251 (jako dodavatelem), jejímž předmětem je zajištění akce "I senioři
umí žít naplno", za částku 227 600,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
použití poukázek společnosti Up Česká republika, s. r. o. v celkové nominální
hodnotě 1 200,00 Kč získaných v dědickém řízení po p.
,
jemuž se statutární město Zlín postaralo o pohřeb, na nákup věcných darů
osobám ohroženým sociálním vyloučením, za následujících podmínek: souhrnná hodnota darů pro jednu osobu v r. 2019 nepřekročí částku 1 000,00
Kč, - výše uvedený limit může být ve výjimečných a odůvodněných případech
překročen na základě souhlasu vedoucího Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína či jeho zástupce, - do výše uvedeného limitu se nezahrnuje
případné poskytnutí vánočních darů příslušné osobě na základě usnesení Rady
města Zlína č. 57/17R/2018 z 10. 9. 2018,
pověřuje
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, aby v rámci výše uvedených
limitů: - rozhodoval s ohledem na sociální poměry či okolnosti o tom, jaké
dary, v jaké hodnotě a kterým osobám budou poskytnuty, - realizoval
pořizování věcí určených pro následné darování těmto osobám a - realizoval
předání poskytovaných darů těmto osobám, včetně uzavírání případných

- 17 -

darovacích smluv za tímto účelem.
Usnesení
59/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem, a společností
T.R.I., s.r.o., IČO: 25605569, se sídlem Polní Chrčice 101, 280 02 Kolín, jako
zhotovitelem, na základě které bude zhotovitel provádět pro objednatele
instalaci software a hardware Digital Signage Systém – gSee pro
obrazovky/monitory na foyerech a ve vestibulu Kongresového centra Zlín za
cenu 103.700,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do
Evropského parlamentu konaných 24. a 25. 5. 2019, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO: 46992308 jako dodavatelem, jejímž předmětem je
zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do Evropského
parlamentu konaných 24. a 25. 5. 2019, s celkovou cenou služby ve výši 159
000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Pojízdný regálový systém pro
MMZ v objektu smZ, ul. Kvítková 4122, Zlín" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a DIRP, s.r.o., se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČO:
49974955, jako zhotovitelem, za celkovou cenu 636.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje
k úhradě cen za poštovní služby č. 970002-0575/08, uzavřené dne 17. 3. 2008
mezi statutárním městem Zlínem a Českou poštou, s. p., IČ 47114983, Praha
1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 ke dni podepsání dohody mezi oběma
smluvními stranami s tím, že zbývající nevyčerpaný kredit z výplatního stroje
Neopost 5400 ve výši 4,80Kč již byl zaslán na účet statutárního města Zlín.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
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dohody a jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
63/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr. Janě Kříčkové, Mgr. Iloně
Gargulákové, Mgr. Milanu Alexovi, Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi, PaedDr.
Zdeňce Jančíkové, Ph.D., Mgr. Aleně Grajciarové, Mgr. Lubomíru Klátilovi,
Mgr. Ivaně Rejzkové, Mgr. Zdeňku Mikoškovi, Mgr. Pavlu Dvořákovi, Bc.
Haně Pröschlové, Mgr. Janě Moučkové, Věře Králíkové, Radce Šindelkové,
Mgr. Lívii Popeskové, Jitce Gottfriedové, Mgr. Ivaně Scharfové, Mgr. Miriam
Gerykové, Mgr. Martě Ševčíkové, Mgr. Bc. Lucii Dudové, PhDr. Ivaně
Vymětalové, Luďce Marcaníkové, Mgr. Jaroslavě Kvasničkové, Bc. Jarmile
Řezníčkové, Olze Leicmanové, Mgr. Zdeňce Poláškové, Bc. Lence
Neubauerové, Mgr. Davidu Bělůnkovi a Bc. Ivaně Vladíkové, dle přílohy č.
1.

Usnesení
64/8R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, podpisem a dojednáním
ostatních náležitostí dokumentů a smluv se zdravotními pojišťovnami pro
organizační složku Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, 760 01 Zlín
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem předmětného pověření.

Usnesení
65/8R/2019

Rada města Zlína
jmenuje
pracovní skupinu pro náplň Památníku Tomáše Bati v tomto složení:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora – předseda pracovní skupiny
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Ing. Eva Husáková, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Ing. Petr Všetečka, autor obnovy památníku
Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín
Ing. arch. Jitka Ressová, ellement architects, s. r. o.
doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Ivan Bergmann, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Mgr. Jana Válková, vedoucí Památníku Tomáše Bati - tajemník

Usnesení
66/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800190080 ze dne 25. 3. 2019 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Slováckým souborem Vonica, z.s. (IČO:
49156071), jehož předmětem je změna místa a termínu konání akce
Soustředění souboru Malá Vonica z „20. - 21. 4. 2019, Revika Vizovice“ na
„6. - 7. 4. 2019, Rekreační areál Skleníky Spytihněv“;
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800190064 ze dne 22. 3. 2019 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Základní uměleckou školou, Zlín (IČO:
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00838926), jehož předmětem je změna místa konání akce Vystoupení
cimbálových muzik Strunka a Strunečka z „v Rožnově pod Radhoštěm“ na „v
Novém Hrozenkově“;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
67/8R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 18.2.2019, č.j. 102/6R/2019 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy
statutárního města Zlína na sportovní akci v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský plavecký klub, z.s., IČO
22865147, 6800 Kč, Přebor Zlínského plaveckého klubu - zimní část",
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Zlínský plavecký klub, z.s., IČO 22865047, 6800 Kč, Přebor Zlínského
plaveckého klubu - zimní část,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Zlín uprostřed světa na prostranství platformy 14|15 BAŤŮV
INSTITUT dne 24. 4. 2019 od 21:00 do 24:00 hodin pořadatele 14l15 Baťův
institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
72563346:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na platformě na
prostranství platformy 14|15 BAŤŮV INSTITUT,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce.

Usnesení
69/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce BUSFEST na parkovišti Březnická a ulici Mostní dne 27. 4.
2019 od 6:00 do 22:00 hodin pořadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, IČO:
708835211:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle čl. IV odst. 1,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst 1 po dobu konání akce.

Usnesení
70/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Tradiční zlínská pouť 2019 na chodníku a parkovišti u kostela
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dne 5. 5. 2019 od 7:00 do 19:30 hodin pořadatele Římskokatolická farnost sv.
Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín, IČO: 40995356:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle čl. IV odst. 1.
Usnesení
71/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Filharmonie pod širým nebem na platformě 14|15 BAŤŮV
INSTITUT dne 11. 6. 2019 od 20:30 do 23:00 hodin pořadatele 14|15 Baťův
institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
72563346:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na platformě na
prostranství platformy 14|15 BAŤŮV INSTITUT,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce, 3. udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22.
hodině, a to ve 23:00 hodin.

Usnesení
72/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Blízko nebe na střeše budovy 14|15 BAŤŮV INSTITUT dne
16. 6. 2019 od 19:00 do 22:00 hodin pořadatele 14|15 Baťův institut,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 72563346:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na platformě na
prostranství platformy 14|15 BAŤŮV INSTITUT,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce.

Usnesení
73/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Majáles UTB na prostranství lyžařského svahu Nad Ovčírnou
dne 7. 5. 2019 od 13:00 do 22:00 hodin pořadatele Studentská unie UTB, z.s.,
Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín, IČO: 26996286:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
lyžařského svahu Nad Ovčírnou,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce.
zamítá
3. udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině, a
to ve 24:00 hodin.

Usnesení
74/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Divadelní festival Setkání Stretnutie 2019 na prostranství
parku za divadlem a schodech před divadlem dne 13. až 18. 5. 2019 vždy od
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9:00 do 22:00 hodin pořadatele Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace,
třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, IČO: 00094838:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
schodiště před divadlem,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství na prostranství parku za divadlem a schodech
před divadlem dne dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené akce.
Usnesení
75/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce El Cubano, Latino Dance & Music Festival na náměstí Míru
ve Zlíně dne 18. 5. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin pořadatele Radek Kubiš,
Obeciny VI 3601, 760 01 Zlín, IČO: 75326116:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce.

Usnesení
76/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S VLNKOU na prostranství
Podlesí Jižní Svahy dne 7. 6. 2019 od 16:00 do 19:00 hodin pořadatele Dětské
centrum VLNKA z.s., Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČO: 05213215:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004.

Usnesení
77/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Přílucký slet čarodějnic a čarodějů udělení na prostranství
zahrady restaurace Přístav dne 30. 4. 2019 od 17:00 hodin do 22:00 hodin
pořadatele Klub seniorů Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín-Příluky:
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
zahrady Restaurace Přístav.

Usnesení
78/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Pálení čarodějnic a stavění Májky na veřejném prostranství
Hostince U Vajů dne 30. 4. 2019 od 16:00 hodin do 02:00 hodin dne 1. 5.
2019 pořadatele
:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
u Hostince U Vajů na Kudlově,
2. udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině, a
to dne 1. 5. 2019 ve 02:00 hodiny.

Usnesení
79/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019 od 16:00 do 22:00 hodin na
veřejném prostranství hřiště za Kulturním domem v místní části Salaš
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pořadatele TJ Sokol Salaš, Salaš 37, 763 51 Zlín-Salaš, IČO: 46307320:
1. udělení výjimky z OZV sč. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na hřišti za
Kulturním domem v místní části Salaš,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů v místech veřejně přístupných sportovišť po dobu výše uvedené akce,
Usnesení
80/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce ZLIN DESIGN WEEK ve dnech 3. 5. – 10. 5. 2019 od 9:00
do 24:00 hodin dle harmonogramu Příloha č. 2 pořadatele Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO: 70883521:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na platformě na
prostranství platformy 14|15 BAŤŮV INSTITUT, na prostranství nádvoří
zlínského zámku a na zpevněné ploše u Zlínského klubu 204,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce. 3. udělení výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství platformy
14|15 BAŤŮV INSTITUT po 22. hodině, a to ve 24:00 hodin.

Usnesení
81/8R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením finančních prostředků v roce 2020 na realizaci projektu
"Občanské centrum Malenovice" ve výši 30 000 000 Kč včetně DPH a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
82/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku ze směrnice č. 7/2014, o tvorbě a evidenci smluv, čl. 6 odst. 2. písm.
a), a to za účelem vystavení objednávky, na jejímž základě bude vybraným
dodavatelem Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČ: 47114983, provedena kompletace zásilek a jejich doručení
prostřednictvím poštovních podmínek "Zásilky s obsahem hlasovacích lístků"
pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. - 25. 05.
2019, do výše 450 000 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
objednávky, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č. xx/SM/2019 o inventarizaci majetku a závazků SMZ

Usnesení
84/8R/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 služby "Zajištění kulturního a doprovodného programu na akci
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Adventní Zlín 2019",
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
případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Jana Bazelová, členka RMZ
Eva Manišová, oddělení cestovního ruchu a informací
Jana Smutná, odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
MgA. Petr Michálek, člen ZMZ
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Marie Svobodová, oddělení cestovního ruchu a informací
Romana Červíková, odbor právní
Usnesení
85/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
návštěvní řád akce "Velikonoční jarmark 2019"

Usnesení
86/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o podporu projektu "SMART - Navigační parkovací systém a
dispečink ITS ve Zlíně" do výzvy č. 40 z Operačního programu Doprava v
rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020,
pověřuje
Michala Čížka,člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy a realizací
projektu, podpisem žádosti o podporu včetně jejich příloh a jejím předložení
poskytovateli dotace dle podmínek dotačního titulu,
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění: předfinancování a spolufinancování projektu "SMART - Navigační
parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně" ve výši 14 050 952 Kč bez DPH
po dobu realizace v letech 2020 na úhradu výdajů uvedených v projektové
žádosti o podporu z Operačního programu Doprava, kdy procentní míra
finanční podpory je 85 % celkových způsobilých výdajů projektu,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
87/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
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správcem a Vladimírem Pachlem, se sídlem Hrnčířská 670, 687 25 Hluk, IČO
15250458, jako zpracovatelem, jejímž předmětem jsou ujednání o ochraně
osobních údajů při jejich zpracování zpracovatelem v rámci administrace
lékařského software ORDIN, jeho pravidelné aktualizace a následné servisní
služby pro organizační složku Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, 760 01
Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce.
pověřuje
Mgr. Romanu Sagnerovou, vedoucí organizační složky Rehabilitační
stacionář, Žlebová 1590, 760 01 Zlín, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
88/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín, IČO:
00094838 k prodeji trvale nepotřebného majetku , a to osobního automobilu
Volkwagen LT35 combi, SPZ 3Z94370, inventární číslo 458

Usnesení
89/8R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
priority místní části Klečůvka pro rok 2019 dle přílohy

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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