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
16. schůze
Usnesení
1/16R/2019

12. 8. 2019
Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně jedné, a
jako směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku
p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře do 150 m2 ve vlastnictví
statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 32/10 k.ú. Lužkovice, obec Zlín
o výměře do 100 m2 ve vlastnictví
s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných
pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době uzavření směnné smlouvy za m2 bez DPH dle podmínek OMS
a OD
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Ristoro, a.s.,
Strže 570, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 27698351, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí 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 180 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za účelem vybudování
přístupových chodníků, parkovacích stání a rozšíření komunikace ke stavbě
“VILADOMY K Pasekám”, dle podmínek OSaDŘ, OMZ.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
673/48 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 20 m2, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
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smlouvy, za účelem vybudování zpevněné plochy a schodiště u rodinného
domu č.p. 6511 na ul. Prostřední ve Zlíně v souvislosti s výstavbou přístavby,
dle podmínek OSaDŘ, OKaPP.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 3124/10 k.ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 27 m2 pro část přístavby k domu č.p. 6178 na ul. Podvesná
VI ve Zlíně za cenu ve výši dle CMZ platné v době uzavření kupní smlouvy
za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
5/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí směnné smlouvy a následně směnné smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto 1. budoucím směňujícím (1. směňujícím) a společností
FINRENT s.r.o., U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto 2.
budoucím směňujícím (2. směňujícím), jejímž předmětem je směna části
pozemku p.č. 2001/16 o výměře do 700 m2 v k.ú. Zlín ve vlastnictví
statutárního města Zlína zastavěné stavbou apartmánového komplexu
„Apartmány Stráně“ za část nezastavěné plochy pozemku p.č. st. 6048/1 o
výměře do 200 m2 k.ú. Zlín ve vlastnictví FINRENT s.r.o., dle geometrického
zaměření po kolaudaci stavby apartmánového komplexu, umístěného na
pozemku p.č. st. 6048/1 a části p.č. 2001/16 v k.ú. Zlín, s doplatkem rozdílu
ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, s
účinností dnem uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu
určitou 3 let, hodnota směňovaných pozemků bude stanovena ZP o ceně
obvyklé bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
společností FINRENT s.r.o., U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482,
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jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku p.č. 2001/16
k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 500 m2 pro výstavbu apartmánového
komplexu „Apartmány Stráně“ na místě stávající stavby č.p. 4512 umístěné
na pozemku st. p.č. 6048/1 v k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví nájemce, s
účinností dnem uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu
určitou 3 let, s výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou z důvodu porušení
ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 207 Kč/m2/rok bez DPH, dle podmínek
OMZ, OSaDŘ, OD, OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a společností
FINRENT s.r.o., U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 2001/16, p.č.
2001/24 a p.č. 2001/25 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 605 m2 na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, pro vybudování sjezdů z komunikace, vjezdů,
vstupů a chodníků v rámci výstavby apartmánového komplexu „Apartmány
Stráně“ na místě stávající stavby č.p. 4512, která je součástí pozemku p.č. st.
6048/1 v k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví vypůjčitele dle podmínek OMZ,
OSaDŘ, OD, OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
7/16R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 1/13R/2019 ze dne 24.6.2019 ve znění "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 společností POLSON HOME, s.r.o., Březnice č.p. 366, 760
01, IČO 06302939, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části
pozemku p.č. 1986/9 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 130 m2
za účelem vybudování přístupu a příjezdu na pozemky p.č. 481/27, p.č. 482,
p.č. 485/1 a p.č. 485/2 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín ve vlastnictví
nájemce, za nájemné ve výši 135 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OD, OMZ, OMS
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností POLSON HOME, s.r.o., Březnice č.p. 366, 760 01, IČO
06302939, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
1986/9 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 30 m2 za účelem
vybudování přístupu a příjezdu na pozemky p.č. 481/27, p.č. 482, p.č. 485/1 a
p.č. 485/2 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín ve vlastnictví nájemce, za
nájemné ve výši 135 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
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dle podmínek OSaDŘ, OD, OMZ, OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce 9 570 Kč za nájem části
pozemku 1990/28 k.ú. Zlín, obec Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště
při revitalizaci domu č.p. 4578 na ul. Jílová ve Zlíně po splnění podmínek
daných pro revitalizaci domu Oddělením prostorového plánování Magistrátu
města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města
Zlína, společnosti Stinex – PS a.s., Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČO 63486571
ÚPP: ano OMZ: ano

Usnesení
9/16R/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. 3565/23 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře do 10 m2 na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy,
po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za účelem umístění lešení pro opravu fasády a
provedení nátěru oken
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
10/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 01/19 ke smlouvě o nájmu č. 1600080013 ze dne 31. 12.
2007 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna číslování
pozemku, jehož část je předmětem nájmu z p.č. 591/1 na p.č. 591/198 k.ú.
Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
11/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
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sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem
pozemku a Společenstvím vlastníků jednotek domu tř. Svobody 737-738-739
ve Zlíně, třída Svobody 739, Malenovice, 763 02 Zlín, jakožto stavebníkem,
jejímž předmětem je provedení opravy hydroizolace a soklu u bytového domu
č.p. 737-738-739 na tř. Svobody ve Zlíně na pozemku p. č. 901/6 k.ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře do 400 m2 na dobu 29 dnů s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a
OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
12/16R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 17/10R/2019 ze dne 13. 5. 2019 ve znění:
”Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
půjčitelem a
jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 973 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 146 m2 pro výsadbu živého plotu a údržbu zelené plochy zaužívané
části pozemku pro vlastníka bytové jednotky č. 3 domu č.p. 927 na ulici
Krátká, Zlín Letná, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OKaPP”
schvaluje
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. 973 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 146 m2 pro
výsadbu živého plotu a údržbu zelené plochy zaužívané části pozemku pro
vlastníka bytové jednotky č. 2 domu č.p. 927 na ul. Krátká ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p.č. 673/960 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 119 m2

Usnesení
14/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p.č. 275 k.ú. Štípa, obec Zlín o celkové výměře
do 8 m2 pro sjezd z komunikace a přístup k novostavbě na pozemku p.č. 276/1
a p.č. 278/2 k. ú. Štípa
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Usnesení
15/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 213/1 k.ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o
výměře do 30 m2

Usnesení
16/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p. č. 4018/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
48 m2 pro sjezd z komunikace a část parkovacích stání k objektu č. p. 7165 na
ul. Broučkova, Zlín

Usnesení
17/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p. č. 4018/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
36 m2 pro přístup z veřejné komunikace na komunikaci obslužnou v
soukromém vlastnictví

Usnesení
18/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
150 m2 za účelem užívání pozemku jako zahrady k bytové jednotce č. 1 ve
vlastnictví žadatele v bytovém domě č. p. 979 na ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
19/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, prodat část pozemku p. č. 590/9 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře do 15 m2 za účelem scelení soukromého pozemku p. č. 590/224 k. ú.
Mladcová, obec Zlín ve vlastnictví žadatele

Usnesení
20/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 600/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 10
m2 za účelem umístění kontejneru na stavební suť nebo dočasné uložení
stavebního materiálu při rekonstrukci domu č. p. 2444 na ul. Slovenská ve
Zlíně

Usnesení
21/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 7537 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 5 m2 za
účelem majetkoprávního vypořádání pod přístavbou u rodinného domu č. p.
5712 na ul. Zálešná II ve Zlíně

Usnesení
22/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout části pozemků p. č. 2735/10, p. č. 2735/43 a p. č.
2801/48 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 73 m2 za účelem vybudování
parkovacích míst a umístění terasy v rámci rekonstrukce objektu č. p. 5193 na
ul. Podlesí II ve Zlíně ve vlastnictví žadatele
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Usnesení
23/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 440 k. ú. Štípa, obec Zlín o výměře do 20
m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemku
p. č. 1482/179 k. ú. Štípa ve vlastnictví žadatele

Usnesení
24/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 4246/10 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
42 m2 za účelem najíždění na parkovací stání a do vjezdu na pozemcích p. č.
4248 a p. č. st. 7312 k.ú. Zlín

Usnesení
25/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 664/5 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře
do 8 m2 za účelem úpravy stávajícího parkovacího stání pro jeden osobní
automobil

Usnesení
26/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1089/206, p. č. 1089/207 a p. č. 1089/208
k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 12 m2 za účelem vybudování
sjezdu před novostavbou RD na pozemcích p. č. 1089/221, p. č. 1089/222 a p.
č. 1089/223 k. ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví žadatele

Usnesení
27/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 2801/69, p. č. 2801/63 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 150 m2 za účelem umístění lešení, mobilní skládky, stavební
buňky a mobilního WC při revitalizaci bytového domu č. p. 4802 – 4803 na
ul. Budovatelská ve Zlíně

Usnesení
28/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1157/1 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
590 m2 za účelem výstavby komunikace pro lokalitu rodinných domů

Usnesení
29/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 768/22 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 1
m2 za účelem vybudování sjezdu k pozemku p. č. 768/109 k. ú. Zlín ve
vlastnictví žadatele

Usnesení
30/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 k smlouvě o výpůjčce č. 1600091771 ze dne 30.
10. 2009 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je změna v osobě
vypůjčitele části pozemku p. č. 977/11, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2
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na

Usnesení
31/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 860/3 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 140 m2 za účelem provedení zateplení bytového domu č. p. 915
na ul. Tyršova ve Zlíně - Malenovicích, vč. opravy okapového chodníku a
uložení zemnícího pásku bleskosvodu

Usnesení
32/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 5642/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
33/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 109/3 k.ú. Salaš, obec Zlín o výměře 112 m2

Usnesení
34/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 5687/6 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
35/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 673/678 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 31 m2

Usnesení
36/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 4211 4217 stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 k. ú. Zlín, obec Zlín (číslo jednotky
4216/5, ul. Dlouhá ve Zlíně) o výměře 297,67 m2

Usnesení
37/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. NP budovy č.p. 4699, která
je součástí pozemku p.č. st. 6648/1 k.ú. Zlín, obec Zlín (prostor č. 9212, ul.
Okružní ve Zlíně) o výměře 59,04 m2

Usnesení
38/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání 1. NP budovy č.p. 4699, která je
součástí pozemku p.č. st. 6648/1 k.ú. Zlín, obec Zlín (prostor č. 9130, ul.
Okružní ve Zlíně) o výměře 16 m2

Usnesení
39/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v přízemí budovy č.p. 4211 4217 stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 k. ú. Zlín, obec Zlín (prostor č. 92 o
výměře 82,18 m2 a prostor č. 95 o výměře 79,80 m2, ul. Dlouhá ve Zlíně) o
celkové výměře 161,98 m2
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Usnesení
40/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. NP budovy č.p. 4786, která
je součástí pozemku p.č. st. 7267/1 k. ú. Zlín, obec Zlín (prostor č. 9110 o
výměře 98,64 m2, ul. Středová ve Zlíně) o výměře 98,64 m2

Usnesení
41/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v 1.
nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží budovy č.p. 3757-3762 stojící na
pozemku p.č. st. 4405 k.ú. Zlín, obec Zlín (č. jednotky 3757/7, třída Tomáše
Bati), uzavřené dne 11.1.1991 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Česká
pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983,
jakožto nájemcem, za účelem poskytování poštovních služeb, jehož
předmětem je změna doby účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor z
doby určité na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ

Usnesení
42/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemků a společností AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín,
IČO 46902481, jakožto investorem stavby, jejímž předmětem je: - úprava
přívalové vodoteče v délce 260 m na pozemcích p.č. 1645/2, p.č. 1463/10, p.č.
1463/11 vše k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín dle podmínek OŽPaZ a OMZ realizace zemní hrázky v délce 225 m na pozemku p.č. 1645/27 k.ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín dle podmínek OŽPaZ a OMZ - revitalizace stávajícího
krajinného prostoru na pozemcích p.č. 1645/31, p.č. 1645/4, p.č. 1645/27, p.č.
1645/2 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové ploše cca 6 000 m2 dle
požadavku a podmínek OMZ, vše v souvislosti s plánovanou výstavbou 2
bytových domů "Rezidence Bartošova čtvrť, Zlín", na dobu určitou, po dobu
provádění stavebních prací, s výpovědní dobou 1 měsíc.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
43/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemky p.č. 754/3 o výměře 14 109 m2 a p.č. 754/22 o výměře
287 m2 oba k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 za pozemky p.č. 372/28 o
výměře 11 508 m2 a p.č. 372/29 o výměře 2 901 m2 oba k.ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín ve vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s
majetkem státu mají Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451
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Usnesení
44/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v budově č.p. 4886 na ul.
Burešov, který je součástí pozemku p.č. st. 6843, k.ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře 14,1 m2 (kancelář č. 6)

Usnesení
45/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a jednotlivými
provozovateli prodejních cyklostánků na trasách pojízdného prodeje
vymezených v platném nařízení statutárního města Zlína, kterým se vydává
tržní řád, jako nájemci, jejichž předmětem je nájem prodejních míst pro
umístění prodejních cyklostánků na jednotlivých zastávkách pojízdného
prodeje, s výjimkou zastávek nacházejících se na plochách rekonstruovaných
v rámci projektů „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně“ a
„Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně“, a to na dobu určitou 29
dní, s výpovědní dobou 10 dnů, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, za cenu 60 Kč/započatý m2/den
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
46/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2014940258 ze
dne 4. 10. 2004 mezi statutárním městem Zlín, 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 rozšíření předmětu nájmu o nebytové
prostory č. 501, 502 a 504 v 5. NP budovy č. p. 3015, která je součástí
pozemku p. č. st. 2647, k. ú. Zlín, obec Zlín, dle podmínek smlouvy, za účelem
poskytování výchovy a vzdělání jako hlavní činnosti a pro další činnosti
uvedené ve zřizovací listině nájemce za nájemné ve výši 100/ Kč/m2/rok
podlahové plochy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Střední školou gastronomie a
obchodu Zlín, příspěvkovou organizací, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO
00545121, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.
č. st. 7683 v k. ú. Zlín, obci Zlín o výměře 10 m2, za účelem umístění
nájezdové rampy pro tělesně postižené k budově bez č.p./e.ev., která stojí na
pozemku p. č. st. 7683 v k. ú. Zlín, obci Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou tři měsíce, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
48/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky pronájmu plochy o výměře do 3 m2 v průchodu
budovy č.ev. 3586 na pozemku p. č. st. 4604 k. ú. Zlín, obec Zlín (šatny na
Stadionu mládeže, ul. Hradská) pro umístění dvou nápojových automatů

Usnesení
49/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dohody o složení jistoty a přijetí podmínek záměru o nejvhodnější
nabídku, smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy, jejímž
předmětem je prodej pozemku p. č. st. 1721/1, jehož součástí je rodinný dům
č.p. 5891 v k. ú. Zlín, obci Zlín, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a kupujícími
dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. G2 Reality s.r.o., IČO 03738442,
Bánov 153, 687 54 Bánov nabídka: 1 469 000 Kč 2.
nabídka: 1 451 555 Kč
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
50/16R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č.j. 19/9R/2019 ze dne 29. 4. 2019 ve znění
"Rada města Zlína schvaluje mimořádné přidělení bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby paní
a uzavření smlouvy o
nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1.6.2019",
schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby panu
a uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení 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
nájem bytu č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019 a uzavření Dohody o
ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
jakožto nájemcem, jejímž
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předmětem je ukončení nájmu bytu č. v domě č.p. 3903 na ul. Obeciny ve
Zlíně, o velikosti 1 + 1, ke dni 31. 8. 2019,
b) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby panu
a uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně
postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve
Zlíně, o velikosti 1 + 0, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, na dobu určitou 3 měsíce s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích s nájemní smlouvy s účinností ode dne 1. 9. 2019,
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína
a uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu
č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, za
nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, na
dobu určitou 3 měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích s
nájemní smlouvy, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem,
schvaluje
d) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení se sprchovým koutem o
velikosti 1 + kk paní
, trvale bytem
, s podmínkou vrácení stávajícího bytu č.
v domě č.p. 292 na ul.
Broučkova ve Zlíně,
e) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína,
přijetí a zařazení žádosti o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
do evidence žadatelů panu
,
Usnesení
51/16R/2019

Rada města Zlína
zamítá
a) žádost o přidělení zrekonstruovaného bytu panu
bytem
b) žádost o přidělení zrekonstruovaného bytu paní
bytem
c) žádost o přidělení jiného bytu paní

trvale
, trvale
a panu

d) žádost o rozšíření nájemní smlouvy k bytu panu
trvale
bytem
schvaluje
a) žádost o přidělení zrekonstruovaného bytu paní
trvale
bytem
, a to o velikosti 1+kk v domě 4699 na

- 12 -

ul. Okružní ve Zlíně na dobu určitou 1/2 roku s možností prodlužování až na
dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích
z nájemní smlouvy, a to za podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v domě
4699 na ul. Okružní ve Zlíně
b) žádost o přidělení většího bytu manželům
trvale bytem
, a to o velikosti 2+kk v domě 42014210 na ul. Vodní na dobu určitou 1/2 roku s možností prodlužování až na
dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích
z nájemní smlouvy, a to za podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v domě
4207 na ul. Vodní ve Zlíně
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
panu
, trvale bydliště
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
trvalé bydliště
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
panu
, trvalé bydliště
f) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt,
paní
trvale bytem
zamítá
žádost o přidělení většího bytu manželům
, trvale bytem
a to o velikosti 2+kk v
domě 4201-4210 na ul. Vodní ve Zlíně na dobu určitou 1/2 roku s možností
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, a to za podmínky vrácení
stávajícího bytu č. v domě č.p. 4203 na ul. Vodní ve Zlíně
Usnesení
52/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale
bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu určitou po dobu pracovního poměru u Městské policie Zlín, v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy, za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností od 1. 9. 2019,
b) uzavření Dodatku č. 5/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000150652 ze dne
22. 4. 2015, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
trvale bytem
, jakožto nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu o sklepní kóji o výměře 3,4 m2,
c) uzavření Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140785 ze dne
6. 10. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
,
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trvale bytem
jakožto nájemkyní, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 3,4m 2,
d) uzavření Dodatku č. 4/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č.
ze dne
6. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
, jakožto nájemkyní, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 2,3 m2,
e) uzavření Dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č.
ze dne
6. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 2,0 m2,
f) uzavření Dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č.
ze dne
4. 8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 1,9 m2,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
53/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemnicí, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8. 2019,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení 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. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 +
kk, na dobu určitou do 29. 2. 2020, s možností postupného prodlužování až na
dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucí z
nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79.53 Kč/m2/měsíc započitatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 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 nájemnicí, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8.
2019,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení 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. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu určitou do 29. 2. 2020, s možností postupného prodlužování až na
dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucí z
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nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79.53 Kč/m2/měsíc započitatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 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 manžely
, trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 +
kk, ke dni 31. 8. 2019,
f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
jakožto nájemci, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 29. 2. 2020, s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucí z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79.53
Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
g) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8.
2019,
h) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení 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
nájem bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu určitou do 29. 2. 2020, s možností postupného prodlužování až na
dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucí z
nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79.53 Kč/m2/měsíc započitatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
54/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
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 nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1
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+ kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
, jakožto
nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul.
Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
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 nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně,
o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
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 č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně,
o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2019,
f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
č.p. 292 na ul. Broučkova 209 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode
dne 1. 9. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
55/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě
mimořádného přidělení stávajícího bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a paní
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4208 na ul.
Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 31. 1. 2020, s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucí z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79.53
Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
56/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Společnosti Podané ruce o.p.s., obecně
prospěšná společnost, Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO
60557621, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1 v domě č.p.
345 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, za účelem ubytování klientů
Doléčovacího centra, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za
nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností od 1. 9. 2019,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Společnosti Podané ruce o.p.s., obecně
prospěšná společnost, Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO
60557621, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. 2 v domě č.p.
345 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, za účelem ubytování klientů
Doléčovacího centra, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za
nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností od 1. 9. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/16R/2019

Rada města Zlína
zamítá
finanční odškodnění z důvodu nepřipojení elektrické energie v bytě č.
domě č.p. 2901 na ul. Obeciny ve Zlíně ve výši 7 000 Kč paní
, nájemkyni bytu

v

Usnesení
58/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu nájemci garážového boxu panu
, bytem
k přenechání garážového boxu č.
v budově
č.p. 5258, která stojí na pozemku p. č. st. 8151 v k. ú. Zlín (ul. Slezská) do
podnájmu panu
na období do
30. 6. 2022, a to za podmínek, že nájemce doloží pronajímateli smlouvu o
podnájmu a výše podnájemného nepřekročí částku za nájemné garáže (531
Kč/měsíc + DPH = 642,51 Kč + zálohy na služby 85 Kč (el. energie a úklid)
s tím, že nájemce dále uhradí pronajímateli jistotu ve výši trojnásobku
nájemného vč. DPH, a to částku 1 928 Kč.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
59/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 26/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.12 řádku č.2
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3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení
Usnesení
60/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
61/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s přípravou realizace projektu „Zlín - Ošetření dřevin na Lesním hřbitově
ve Zlíně – II. etapa“
2. s přípravou podkladů pro zpracování žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí osa 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4. se zajištěním finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v
roce 2020 na dofinancování nákladů spojených s realizací uvedeného projektu
ve výši cca 835 000,- Kč bez DPH
3. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zlín – Ošetření dřevin na Lesním
hřbitově ve Zlíně – II. etapa“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora všemi potřebnými úkony
souvisejícími se zajištěním přípravy projektové žádosti dle podmínek
dotačního titulu, jejím podpisem a předložením poskytovateli dotace
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
62/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podobu 33. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III dle přílohy
č. 1.

Usnesení
63/16R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
informaci o přípravě na čerpání dotačních prostředků z fondů EU v
programovém období 2021-2027 prostřednictvím strategického nástroje ITI
(Integrované územní investice)

Usnesení
64/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím finančního daru ve výši 800.000 Kč pro Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje, IČO 70887306, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín
2) s uzavřením Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem ve
Zlíně, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, IČO 70887306, se sídlem Přílucká 213,
760 01 Zlín, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 800.000 Kč na pořízení věcných prostředků, které zlepší
akceschopnost a připravenost profesionálních hasičů,
3) s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním všech
podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
65/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím finančního daru ve výši 500.000 Kč pro Krajské ředitelsví
policie Zlínského kraje, IČO 72052767, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
2) s uzavřením Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem ve
Zlíně, náměstí Míru 12, IČO 00283924, jako dárcem a Krajským ředitelstvím
policie Zlínského kraje, IČO 72052767, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín,
jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
500.000 Kč na pořízení motorgenerátoru - PK90TK Tenax, který bude sloužit
všem složkám IZS včetně zabezpečení bezproblémového chodu agend
správních úřadů,
3) s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním všech
podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
66/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím finančního daru ve výši 40.000 Kč pro Nadaci Most k
domovu Zlín, se sídlem Mariánské náměstí 48, Štípa 763 14 Zlín, IČO
04135211,
2) s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Nadací Most k
domovu Zlín, se sídlem Mariánské náměstí 48, Štípa 763 14 Zlín, IČO
04135211, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 40.000 Kč za účelem realizace Lavičky Václava Havla ve Zlíně,
souhlasí
s pověřením Ing. et Ing. Jiří Korce, primátora, dojednáním všech náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
67/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč Svazu tělesně postižených
v České republice z. s. okresní organizace Zlín, se sídlem Podlesí IV 5348,
760 05 Zlín, IČO 62181017, na podporu provozu půjčovny kompenzačních
pomůcek pro občany statutárního města Zlína,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Svazem tělesně
postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín, se sídlem Podlesí
IV 5348, 760 05 Zlín IČO 62181017, jako obdarovaným, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč na podporu provozu
půjčovny kompenzačních pomůcek pro občany statutárního města Zlína,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
68/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Swim Masters Zlín z.s., Lazy IV 3875,
760 01 Zlín, IČO 26569736, 23 000 Kč, Mezinárodní závody v plavání
"Zlínská vlna" a
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/16R/2019

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice, Na Gruntech 117, Lužkovice,
763 11 Zlín, IČO 65822536, 23 000 Kč, na pořízení hasičského vybavení pro
mladé hasiče.

Usnesení
70/16R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
předloženou podobu soutěžního materiálu "Program" a "Zadávací
dokumentace" k připravované mezinárodní architektonické soutěži na Velké
kino.

Usnesení
71/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1) Směrnici o bezpečnostních pravidlech uživatelů ICT dle přílohy č. 1
2) Směrnici o bezpečnostních pravidlech správců ICT dle příloha č. 2

Usnesení
72/16R/2019

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Vybudování
učeben řemeslných oborů“, rozdělenou na části 1 - 3, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení, a to dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Vybudování učeben řemeslných oborů“ rozdělenou na
části 1 a 2,
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
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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
73/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby "Výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zimní
stadion Luďka Čajky“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v zákonem stanovených
případech, realizací některých úkonů zadavatele, 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 (člen za statutární město Zlín)
Mgr. Jaroslav Juráš (člen za statutární město Zlín)
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí (člen za statutární město
Zlín)
Martin Hosták (člen za HC Berani Zlín, z.s.)
Ing. Radomír Zbožínek (člen za HC Berani Zlín, z.s.)
David Navrátil (člen za HC Berani Zlín, z.s.)
Mgr. Marta Černá (člen za MCI SERVIS s.r.o.)
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora (náhradník za statutární město Zlín)
Pavla Šafaříková, Odbor právní (náhradník za statutární město Zlín)
Ing. Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí (náhradník za
statutární město Zlín)
JUDr. Jana Schäferová (náhradník za MCI SERVIS, s.r.o.)

Usnesení
74/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rámcová
smlouva - instalatérské a topenářské práce v bytových domech ve vlastnictví
statutárního města Zlína",
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v
uvedeném výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového
řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového
řízení a realizací některých úkonů, souvisejících s výběrovým řízením a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
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nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Jana Smutná, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy bytových domů
Romana Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
Usnesení
75/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Oprava elektroinstalace v podzemních garážích PPS 2, PPS 3
a PPS 4, Zlín"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení, a dále podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Lenka Hansová, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
76/16R/2019

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 "Oprava elektroinstalace objektu Střediska volného času Ostrov radosti, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín",
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
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jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Igor Zipper, vedoucí oddělení prevence kriminality a sportovišť
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vlasta Skopová, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Blanka Semelová, Odbor právního
Usnesení
77/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka schodolezů"
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem.
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
Milan Smola, Odbor školství
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
78/16R/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 osobního vozidla typu mikrobus pro Odbor
kanceláře primátora MMZ“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Lang, Odbor kanceláře primátora,
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Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Marie Kunstová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimír Svoboda, Odbor kanceláře primátora
Stanislava Červená, Odbor kanceláře primátora
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
79/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Oprava
komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice", a to dodavatele JASY Vsetín
s.r.o., se sídlem: 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852, nabídková
cena bez DPH: 2 173 536,00 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
80/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky "Výměna okenních otvorů v objektu radnice - uliční fasáda,"
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Výměna okenních
otvorů v objektu radnice - uliční fasáda", a to dodavatele Window Holding,
s.r.o., IČO 28436024, se sídlem Hlavní 456, PSČ 25089 Lázně Toušeň, s
nabídkovou cenou 4.244.004,45 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Usnesení
81/16R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 53/15R/2019 ve znění: Rada města Zlína schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180047, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČ0: 00283924 a zhotovitelem
stavby JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO 25860852, na
stavbu "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru", jehož
předmětem je změna termínu plnění do 31.7.2019 a zúžení předmětu smlouvy
o méněpráce ve výši 179.101 Kč bez DPH a pověřuje Michala Čížka, člena
Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho
podpisem,
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180047, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako objednatelem a společností JASY Vsetín, s.r.o., 4, května 353, 755 01
Vsetín, IČO: 25860852, jako zhotovitelem, na stavbu "Zlín, ulice Ševcovská
a Díly II - úprava uličního prostoru", jehož předmětem je změna termínu
plnění do 30.8.2019, rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
v hodnotě 299 549 Kč bez DPH a zúžení předmětu smlouvy o méněpráce ve
výši 478 650 Kč bez DPH.
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem
Usnesení
82/16R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č.j. 106/23R/2013 ze dne 18. 11. 2013, týkající
se uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
v rámci akce "Kanalizace Velíková" v pozemku p. č. 314/9 v k. ú. Velíková,
obec Zlín
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
oprávněným a vlastníky obtíženého pozemku p. č. 314/9 v k. ú. Velíková, obec
Zlín, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě
- kanalizačního řadu v pozemku p. č. 314/9 v k. ú. Velíková, obec Zlín v rámci
akce "Kanalizace Velíková", na dobu určitou, tj. po dobu umístění stavby na
služebném pozemku, bezúplatně,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
oprávněným a vlastníkem obtíženého pozemku p. č. 314/10 v k. ú. Velíková,
obec Zlín, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské
sítě - kanalizačního řadu v pozemku p. č. 314/10 v k. ú. Velíková, obec Zlín v
rámci akce "Kanalizace Velíková", na dobu určitou, tj. po dobu umístění
stavby na služebném pozemku, bezúplatně,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a inženýrského objektu
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako oprávněným a vlastníkem obtíženého pozemku p. č. 812/1 v k.
ú. Velíková, obec Zlín, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti inženýrské sítě - kanalizačního řadu a inženýrského objektu čerpací stanice na pozemku p. č. 812/1 v k. ú. Velíková, obec Zlín v rámci
akce "Kanalizace Velíková", na dobu určitou, tj. po dobu umístění stavby na
služebném pozemku, bezúplatně,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
85/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Komunikace Velíková, asfaltová
zálivka" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností COMMODUM, spol.
s r.o., č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je oprava komunikací II/491 a III/4912 dotčených
podélným a příčným uložením kanalizace v místní části Zlína - Velíková a
závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto stavební práce dohodnutou
cenu ve výši 258 300,00 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
86/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování zakázky "Kapacitní posouzení
špičkové hodiny autobusového nádraží města Zlín" mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátnikova 216/5, 602
00 Brno, IČ: 449 61 944, jako zhotovitelem, za cenu ve výši 156 400,- Kč bez
DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
87/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 ze dne 6. 3. 2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností SMO a.s., IČO:
42339839, se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, jako
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Oprava hlavních technických
rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 2 394 988,94 Kč bez
DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 2 367
493,77 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Těžba a přibližování kůrovcové mýtní
nahodilé těžby v celkovém objemu 900 m3 na lesním majetku SMZ“, mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako objednatelem a Martinem Láníkem, Pod Zámkem 271, 763 61
Pohořelice, IČO: 75319420, jako zhotovitelem za cenu 320,00 Kč bez
DPH/m3
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
89/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín jako vlastníkem herních
prvků umístěných na dětském hřišti č. 326 Zlín - Mladcová a Fotbalovým
klubem Mladcová, z.s. se sídlem U Hřiště 276, Mladcová, 760 01 Zlín, IČO:
46276351 jako vlastníkem pozemku p.č. 591/41 v k.ú. Mladcová o
podmínkách provozování, správy a financování oprav herních prvků a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním podmínek
smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
90/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190009 na stavební práce
„Osvětlení fotbalového hřiště Zlín - Paseky” ze dne 29. 3. 2019 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se
sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 25751018, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení doby plnění do 15. 11. 2019.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava části objektu Velíková 53
(nebyt. prostory - pobočka knihovny)" mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem
STaDO, s.r.o., se sídlem Okružní 4550, 760 05 Zlín, IČO: 46345191, jako
zhotovitelem, za celkovou cenu díla 247.117,40 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem,

Usnesení
92/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření dodatku č. 1 k Licenční smlouvě ze dne 12.12.2016, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jakožto nabyvatelem a společností ATTIS Software s.r.o., se sídlem
Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČO: 25894978 jakožto poskytovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí užívacích práv k software ATTIS4, s
celkovou cenou ve výši 158 260,00 Kč bez DPH,
schvaluje
- uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě ze dne 19.12.2016, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jakožto objednatelem a společností ATTIS Software s.r.o.,
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Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČO: 25894978 jakožto poskytovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí servisních služeb k software ATTIS4, ve výši
roční podpory 18 943,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dodatků, a dále jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
93/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3600140008 ze dne
27. 1. 2014, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 jakožto objednatelem a společností
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO:
46992308 jakožto zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření služeb pro 19
zájmových bodů metropolitní sítě, za cenu ve výši 127 949,00 Kč bez DPH
ročně,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb, a dále jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
94/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o prodeji programového systému PERM
„Personalistika a mzdy“ uzavřené dne 14.9.1998 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a společností
Kvasar, spol. s r.o., se sídlem Zlín, K pasekám 3679, PSČ 760 01, IČ:
00569135, ve znění jejích pozdějších dodatků, jehož předmětem bude
doplatek ceny licencee PERM 3, přičemž celková cena za dodávku dle tohoto
dodatku č. 5 bude sjednána ve výši 205 640,00 Kč bez DPH a cena roční
podpory dle smlouvy bude navýšena o 41 100,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 5 ke smlouvě o prodeji programového systému PERM
„Personalistika a mzdy“, a dále jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
95/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb (pevné linky)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO:00283924 jako odběratelem služeb a Alcaserv Czech a.s., se sídlem
Valentinská 10/20, 110 00 Praha, IČO: 04125622, jako poskytovatelem
služeb, na dobu určitou 24 měsíců, za cenu 0,0397 Kč bez DPH/vteřinová
sazba
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
96/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem

- 28 -

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako účastníkem a společností
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00
Praha 5, IČO: 25788001, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je sjednání
podmínek, za kterých bude zaměstnancům účastníka umožněno uzavřít
smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (Rodinný program)
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
97/16R/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
KLMN, spol. s r. o., IČO: 46975772, se sídlem U letiště 1782, 765 02
Otrokovice 2, jako zhotovitelem, na základě které bude zhotovitel provádět
pro objednatele dodávku a montáž splitové klimatizace do interiéru infocentra
Kongresového centra Zlín za cenu 120.000,00 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
98/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupořadatelství mezi statutárním městem Zlínem, IČO
00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako spolupořadatelem č.
1, OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, se sídlem Moravská Ostrava,
Smetanovo nám. 7, Ostrava 702 00, jako pořadatelem a Golden Apple
Cinema, a.s., IČO 27721469, se sídlem nám. Míru 174, Zlín 760 01 jako
spolupořadatelem č. 2, jejímž předmětem je spolupráce při pořádání XVII.
ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně v termínu 1.-6.
11. 2019 dle zdůvodnění tohoto materiálu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
99/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ0: 00283924 jako půjčitelem a MALENOVICKÉ
PODHRADÍ, Žleby 95, 763 02 Zlín-Malenovice, IČO: 27034224 jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka mobilního pódia na akci Zlínské
besedování, na dobu určitou od 22. 8. 2019 do 25. 8. 2019
pověřuje
náměstka primátora MUDr. Miroslava Adámka dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
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12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto objednatelem a společností
AGENTURA VELRYBA s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO:
26910071, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění dramaturgie
kulturního a doprovodného programu na akci "Adventní Zlín 2019", za
celkovou cenu 336.885 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
podmínek smlouvy a jejím podpisem
Usnesení
101/16R/2019

Rada města Zlína
jmenuje
Ing. Evu Husákovou, nar.
vedoucí Odboru majetkové správy s účinností od 13.08.2019.

Usnesení
102/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Plán využití kapacity provozní doby pro veřejnost II. Městské ledové plochy
Zlín na ul. Březnická 4068 ve Zlíně v sezoně 2019/2020, dle zdůvodnění.

Usnesení
103/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu Charitě Zlín, se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO
44117434 k výměně kuchyňských linek v bytech v 1. NP v budově č.p. 4789
na ul. SNP ve Zlíně, která je v majetku statutárního města Zlína, a kterou na
základě smlouvy o výpůjčce ze dne 29. 3. 2000 užívá Charita Zlín, a to na
vlastní náklady s tím, že v případě vrácení předmětu výpůjčky nebude Charita
Zlín požadovat úhradu případného zhodnocení předmětu výpůjčky
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem tohoto souhlasu.

Usnesení
104/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zapojení statutárního města Zlína do kampaně Evropského týdne mobility
2019 prostřednictvím aktivit, které jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu a
s tím spojený podpis Charty 2019
pověřuje
Ing. at Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem Charty 2019.

Usnesení
105/16R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením Pravidel pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města
Zlína, schválené Zastupitelstvem města Zlína dne 23. 3. 2017, č. usnesení
59/17Z/2017 ke dni účinnosti nových Pravidel pro poskytování dotací z
Ekofondu statutárního města Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení
souhlasí
s Pravidly pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města Zlína dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu
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souhlasí s pověřením
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem Pravidel pro poskytování dotací
z Ekofondu statutárního města Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
106/16R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 112/12R/2019 ze dne 10. 6. 2019 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Kotěrovo centrum architektury
o.p.s. (IČO: 02405562), 13125 Kč, Cesty zlínských „Mánesáků“ - výstava s
doprovodným programem, červenec - prosinec 2019, Zlín, Praha; pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.“;
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Kotěrovo centrum architektury o.p.s.
(IČO: 02554062), 13125 Kč, Cesty zlínských „Mánesáků“ - výstava s
doprovodným programem, červenec - prosinec 2019, Zlín, Praha;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Mezinárodní festival Zlínské Besedování” na náměstí Míru,
v parku Komenského za Zlínským klubem 204 a na platformě dne 23. 8. 2019
a 24. 8. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin pořadatele MALENOVICKÉ
PODHRADÍ, Žleby 95, 763 02 Zlín-Malenovice, IČO: 27034224:
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. a to na
zpevněné ploše p. č. 32 za Zlínským klubem 204,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 na prostranství náměstí Míru
a parku Komenského po dobu konání akce.

Usnesení
108/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Pohádkový les” v prostorách Dětského centra Zlín, Burešov
dne 7. 9. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin pořadatele Středisko rané péče
EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 26986728:
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
Dětského centra Zlín, p. o. Burešov.

Usnesení
109/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Pouť ve Štípě” na Mariánském náměstí dne 7. 9. 2019 od
13:00 do 18:00 hodin a 8. 9. 2019 od 7:00 do 18:00 hodin pořadatele
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Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín-Štípa, IČO:
48471712:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 na prostranství Mariánského
náměstí ve Štípě po dobu konání akce.
Usnesení
110/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Guláš fest Malenovice” na prostranství ulice Tyršova 357 v
Malenovicích dne 14. 9. 2019 od 11:00 do 23:00 hodin 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
ulice Tyršova č. 357, Malenovice,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 23:00 hodin.

Usnesení
111/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „49. Barum Czech Rally Zlín 2019” na prostranství náměstí
Míru, ve dnech 16. 8. 2019 až 18. 8. 2019 od 08:00 do 22:00 hodin pořadatele
Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO: 46965564:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
112/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání doprovodné akce při 49. Barum Czech Rally Zlín 2019 na
parkovišti CREAM v továrním areálu pod 23. budovou dne 16. 8. 2019 od
16:00 do 02:00 hodin dne 17. 8. 2019 pořadatele Rallye Zlín, spol. s r.o.,
Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
parkoviště CREAM v továrním areálu pod 23. budovou,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22 hodině.

Usnesení
113/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce doprovodné akce „Rychlostní zkoušky” při 49. Barum Czech
Rally Zlín 2019 podél celé trasy RZ 1 dne 16. 8. 2019 od 15:30 do 02:00 hodin
dne 17. 8. 2019 pořadatele Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7, 760
01 Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k umístění stánků s občerstvením na
jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
podél celé trasy RZ 1 dle Přílohy č. 1,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,

- 32 -

3. udělení výjimky k ukončení akce po 22 hodině, a to 17. 8. 2019 do 02:00
hodin.
Usnesení
114/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce doprovodné akce při 49. Barum Czech Rally Zlín 2019 na
prostranství ul. Gahurova u provozovny Star Cllub Flip dne 16. 8. 2019 a 17.
8. 2019 po oba dny od 19:00 do 02:00 hodin vždy následujícího dne pořadatele
Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
u provozovny Star Club Flip,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22 hodině.

Usnesení
115/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Ohňostroj” při konání 49. Barum Czech Rally Zlín 2019 na
prostranství Univerzitního parku na ulici Mostní dne 17. 8. 2019 od 00:15 do
02:00 hodin (dle ukončení RZ) pořadatele Rallye Zlín, spol. s r.o.,
Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 17. 8. 2018 od
01:00 do 02:00 hodin dle ukončení rychlostní zkoušky.

Usnesení
116/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Srpnová noc” na prostranství ulice Kútíky v místní části
Prštné dne 24. 8. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin pořadatele
:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství pozemkové
parcely č. 585/1 v k. ú. Prštné,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.
zamítá
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině.

Usnesení
117/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „BMX PANDA JAM” na části prostranství Skateparku
Zelené ulice Broučkova dne 24. 8. 2019 od 07:00 do 22:00 hodin pořadatele
:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí
veřejně přístupná sportoviště po dobu konání akce.
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Usnesení
118/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „WARM UP TIGI” na prostranství před provozovnou Star
Club Flip na ulici Gahurova 5265, Zlín dne 30. 8. 2019 od 19:00 do 22:00
hodin pořadatele: ZLÍNLAND, s.r.o., Hlubočepská 84/37, 15200 Praha Hlubočepy, IČO: 25347144:
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
před provozovnou Star Club Flip,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
119/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Den Zlínského kraje” na prostranství platformy 14|15 Baťův
institut a parkovišti CREAM v továrním areálu pod 23. budovou dne 30. 8.
2019 od 09:00 do 22:00 hodin pořadatele Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,
760 01 Zlín, IČO: 70891320:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství parkoviště
CREAM a prostranství platformy 14|15 Baťova institutu,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
120/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Dětský den U Majáku” na prostranství multifunkčního hřiště
U Majáku dne 7. 9. 2019 od 14:00 do 21:00 hodin pořadatele Ing. Lerlová
Martina, Doubravy 18, 763 45 Březůvky, IČO: 45678251:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
multifunkčního hřiště MČ U Majáku a Filmové ateliéry,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí
veřejně přístupná sportoviště po dobu konání akce.

Usnesení
121/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „DRAKIÁDA” na prostranství tzv. psí loučky na ulici Podlesí
V, Jižní Svahy dne 29. 9. 2019 od 12:00 do 18:00 hodin pořadatele
:
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství tzv.
psí loučky na ulici Podlesí V, Jižní Svahy.

Usnesení
122/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Běh Zlínem „Přes valašské kotáry”” na prostranství ulice
Bartošova a tržiště vedoucí k náměstí Míru dne 20. 10. 2019 od 8:30 do 14:00
hodin pořadatele Atletický klub Zlín, z. s., Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO:
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00350834:
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
ulice Bartošova a tržiště vedoucí k náměstí Míru dne .
Usnesení
123/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
76001 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO
01643541 , jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování studie na
vybudování záchytného parkoviště Vršava, za cenu ve výši 165 000 bez DPH,
pověřuje
p. Michala Čížka, člen Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením

Usnesení
124/16R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o narovnání a kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, IČ 00283924, a
, za podmínek uvedených v příloze,
pověřuje
primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních podmínek a
náležitostí uvedené dohody o narovnání a kupní smlouvy, a jejich uzavřením
a podpisem

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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