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
5. schůze

4. 3. 2019

Usnesení
1/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a vlastníky
jednotek v domě č.p. 4444, umístěném na pozemku p.č. st. 7771 k.ú. Zlín,
obec Zlín jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů na
pozemku p.č. st. 7771 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 372 m2 v souladu s podíly
na společných částech domu za cenu ve výši dle platné CMZ bez DPH, s
účinností od podpisu jednotlivých kupních smluv
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu garáže bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. st. 5210
k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na základě stavebního
povolení vydaného odborem výstavby Měst.NV Gottwaldov pod zn. Výst.
325/1965/Má dne 1. 3. 1965
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu garáže č. ev. 1132 na pozemku p.č. st. 5789
k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na základě stavebního povolení vydaného
Odborem pro výstavbu rady Měst.NV v Gottwaldově pod zn. Výst./1205/57
dne 22. 1. 1958 a kupních smluv prokazujících přechod vlastnictví předmětné
garáže
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
4/5R/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 společností
Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČO 46900918, jakožto
vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
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odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 3020/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do
290 m2 (115 m2 nadzemní část, 175 m2 podzemní část) pro vybudování
příjezdové komunikace k plánované výstavbě podzemních garáží v objektu
PESTa č.p. 4345, ul. 2. května, ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS,
OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
5/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
IKdent s. r.o., se sídlem Okružní 4699, 760 05 Zlín, IČO 29229693, jakožto
nájemcem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699 (prostor č. 9227) na ul.
Okružní ve Zlíně o výměře 49,1 m2 za účelem provozu stomatologické
ordinace, za nájemné ve výši 815 Kč/m2/rok bez DPH, s výpovědní dobou dle
OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
prominutí nájemného ve výši 4 620 Kč (bez DPH) za pronájem prostor
sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží budovy
č.p. 4211 - 4217 (prostor č. 90) na ul. Dlouhá ve Zlíně, jako kompenzaci za
ztížené podmínky provozu během 12ti pracovních dnů v měsíci lednu 2019
při realizaci druhé etapy rekonstrukce elektroinstalace v 1. nadzemním podlaží
a 1. podzemním podlaží budovy č.p. 4211-4217 na ul. Dlouhá ve Zlíně, pro
nájemce Hanu Křivákovou, 1.máje 88, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice,
IČO 72417471 a Martinu Domanskou, Severní Vršava 4446, 760 01 Zlín, IČO
61407364

Usnesení
7/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 10/19 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, 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, jehož předmětem je udělení souhlasu s provedením technického
zhodnocení spočívajícího v rozšíření stávající slaboproudé kabeláže – datové
sítě o 2 ks LAN portů, vše na náklady nájemce v předpokládané výši 3 600 Kč
bez DPH, a udělení souhlasu s odepisováním technického zhodnocení v
předpokládané výši 3 600 Kč bez DPH provedeného v nebytových prostor v
1. nadzemním podlaží a 1. podzemním podlaží budovy č.p. 3757 (č. jednotky
3757/7) na třídě Tomáše Bati ve Zlíně dle podmínek Oddělení správy domů
Magistrátu města Zlína
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
8/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 7/19 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené
dne 30.9.1996 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Hanou Richvalskou,
Slunečná 4562, 760 05 Zlín, IČO 12741931 a Jiřinou Doležalovou, Slunečná
4562, 760 05 Zlín, IČO 12741922, jakožto nájemcem, jehož předmětem je
souhlas s přenecháním části nebytových prostor o výměře 13,5 m2 v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 4202 na ul. Vodní ve Zlíně do podnájmu pro
Evu Hráčkovou, Polní 4574, 760 05 Zlín, ICO 18129943 za účelem
provozování kadeřnických služeb za podmínek nájemní smlouvy – výše
podnájemného nebude vyšší než výše nájemného
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
9/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
.
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/122 o výměře 50 m2 a části
pozemku p. č. 768/13 o výměře 70 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín k
zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č. 3843 o výměře 100 m2 a p.č. 3844/2
o výměře 120 m2 (díl C) vše k.ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému účelu za
nájemné ve výši 0,506 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a

-3-

, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3844/1 o výměře 310 m2 k.ú.
Zlín, obec Zlín (díl 8) k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,506
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č.768/480 o výměře do 30 m2 a p.č.
768/481 o výměře do 40 m2 vše k.ú. Zlín, obec Zlín k údržbě zeleně za
nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a
Josefem Doležalem, se sídlem Klečůvka 60, 763 11 Zlín, IČO 18811183,
jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je pacht pozemku p.č. 387/4 o výměře
1335 m2, pozemku p.č. 349/1 o výměře 1445 m2, pozemku p.č. 350/10 o
výměře 330 m2 vše k.ú. Klečůvka, obec Zlín o celkové výměře 3110 m2 k
zemědělskému využití za pachtovné ve výši 0,0528 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, a to ke dni 1.10. běžného roku
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č.
980/21 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 15 m2 pro vybudování
parkovacího stání na zaužívané ploše příslušející bytové jednotce č. v domě
č.p. 979 na ul. Mostní, Zlín - Letná, dle podmínek OKaPP, OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
15/5R/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 společností
SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO 26221276, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 1109/31 a p.č. 3540/1 k.ú. Zlín,
obec Zlín o celkové výměře do 42 m2 pro vybudování dvou sjezdů z
komunikace pro přístup a příjezd na pozemek p.č. 1109/30 k.ú. Zlín ve
vlastnictví SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, Libeň, 180 00
Praha 8, IČO 26221276, nám. T.G. Masaryka, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO 26221276, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou - po dobu trvání
stavebních prací, nejpozději do 31. 10. 2019, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem
je výpůjčka částí pozemků p.č. 1109/31 a p.č. 1109/32 k.ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře do 375 m2 pro rekonstrukci chodníku a veřejného parkoviště
před objektem č.p. 1276 nám. T.G. Masaryka, Zlín, dle podmínek OSaDŘ,
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
16/5R/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 společností
ALAMAK a.s., Soudní 5549, 760 01 Zlín, IČO 27689638 jakožto
vypůjčitelem, na dobu určitou, nejpozději do 31.12.2019, s výpovědní dobou
1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 200/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 72 m2 pro umístění restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s
provozovnou kavárny v objektu č.p. 5549 na ulici Soudní ve Zlíně, dle
podmínek OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
193/1 k.ú. Velíková, obec Zlín o celkové výměře do 12 m2 pro vybudování
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sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek p.č. 327/1 k.ú. Velíková, obec
Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
18/5R/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 určitou - po dobu provádění stavebních prací do doby převodu
vlastnického práva k nově vybudované komunikaci do vlastnictví statutárního
města Zlína, maximálně však do 31.12.2029, s účinností od data podpisu
smlouvy, s výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 1528/1 o výměře 20 m2, p.č.
1566/9 o výměře 100 m2, p.č. 1542/1 o výměře 545 m2 vše k.ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín pro vybudování příjezdové komunikace pro zajištění obsluhy
budoucí zástavby RD ve Zlíně, s podmínkou, že stavba komunikace bude po
dokončení nabídnuta k bezúplatnému převodu do majetku statutárního města
Zlína, dle podmínek OSaDŘ, OPP, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím
vlastníků jednotek domu Benešovo nábřeží č.p. 1748 ve Zlíně, se sídlem
Benešovo nábřeží 1748, 760 01 Zlín, IČO 26309564, jakožto vypůjčitelem, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je umístění bezbarierové
vyrovnávací rampy a úprava vstupního předprostoru bytového domu č.p. 1748
Benešovo nábřeží, Zlín, na části pozemku p. č. 68/2 a p.č. 3163 vše k. ú. Zlín,
obec Zlín o celkové výměře do 45 m2 dle podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
20/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
určitou, po dobu provádění stavby, nejpozději do 31. 12. 2019, s výpovědní
lhůtou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2937/11 k.ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře do 18 m2 pro úpravu povrchu sjezdu z komunikace ke
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garážím ve vlastnictví
na ulici Nivy I, Zlín, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
2937/11 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 18 m2 pro vybudování
jednoho podélného parkovacího stání na ulici Nivy I, Zlín, dle podmínek
OSaDŘ
Usnesení
21/5R/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 vypůjčitelem, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemků p.č.
1188/5 a p.č. 1509/1 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové výměře do 19
m2 pro vybudování sjezdu z komunikace k budoucí zpevněné ploše určené
pro parkovací stání umístěné na pozemku ve vlastnictví
, dle podmínek OSaDŘ

Usnesení
22/5R/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 TBB s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha,
IČO 608 26 916, jakožto stavebníkem, na dobu určitou - po dobu provádění
stavebních prací, maximálně do 30. 6. 2020, s výpovědní dobou 1 měsíc,
jejímž předmětem je úprava komunikačního napojení na pozemcích p.č.
1874/1 a p. č. 2226/28 vše k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o celkové
výměře do 65 m2, v souvislosti s výstavbou parkoviště mezi objekty Centro
Zlín a Möbelix ve Zlíně - Malenovicích, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
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,
Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou,
jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
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zařízení v rámci stavby „Přeložka NTL plynovodní přípojky v obci Zlín, Bratří
Sousedíků č.p. 1717 v k. ú. Zlín“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 972/39 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
24/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a přípojková skříň SS v
rámci akce „Příluky, p. Tichý, kabelová přípojka NN“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1544/1 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
25/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto oprávněným, na
dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – kabelové vedení NN, rozpojovací skříň NN v rámci akce
„Malenovice, STAVYMA, přel. NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 1935/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
26/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 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
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pozemek p.č. 1400/14, p.č. 1424/14, p.č. 1424/33 k.ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
27/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto oprávněným, na
dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – kabelové vedení NN, skříň NN v rámci akce „Lužkovice, p.
Čambor, kabel. přípojka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 79, p.č. 124/1, p.č. 889/1 k.ú. Lužkovice, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
28/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 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 INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755
01 Vsetín, IČO 25352288, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – optického kabelu
v rámci akce „Městská síť INTERNEXT 2000, s.r.o. – Zlín, Příluky, Dolní
dědina “, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 77/1, p.č.
1116/1, p.č. 1527, p.č. 1528/1, p.č. 1566/1, p.č. 1566/4 k.ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
29/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 979/5 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 7 m2 za účelem přístavby

Usnesení
30/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p.č. 970/89 k.ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín o výměře 1 m2 pro umístění informačního totemu s označením
provozovny
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Usnesení
31/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 573/1, p.č. 589/5 a p.č. 570 k.ú. Mladcová,
obec Zlín o celkové výměře do 110 m2 pro vybudování bezbariérového
přístupu do bytového domu č.p. 293 z ulice Mokrá I, Zlín - Mladcová

Usnesení
32/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000150638 ze dne 30.
04. 2015, jehož předmětem je zvýšení výměry předmětu výpůjčky, tj.
pozemku p.č. 605/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o 23 m2 pro rozšíření sjezdu z
komunikace, ul. Štefánikova, Zlín

Usnesení
33/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce č. 4000110712 ze dne 31.
08. 2011 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto
vypůjčiteli, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části pozemků p.č. 605/4
a p.č. 608/12 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 15 m2 pro příjezd k parkovišti u
rodinného domu č.p. 1781, ul. Štefánikova, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
34/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 402/1 k.ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
do 13 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace k budoucí stavbě rodinného
domu

Usnesení
35/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1082/3 k.ú. Kudlov, obec Zlín o výměře do
16 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace k budoucí stavbě rodinného domu

Usnesení
36/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 583/1 k.ú. Štípa, obec Zlín o výměře do 6
m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek p.č. 958/7
k.ú. Štípa, obec Zlín

Usnesení
37/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 658/12 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 14 m2 pro vybudování zpevněné plochy a betonových schodů
pro přístup na pozemek p.č. 658/3 k.ú. Malenovice u Zlína a části pozemků
p.č. 658/12 a p.č. 644/2 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o celkové výměře
do 40 m2 pro vybudování dvou šikmých parkovacích stání

- 10 -

Usnesení
38/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 5056/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
39/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1559/7 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 300 m2

Usnesení
40/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemek p.č. 528/11 k.ú. Velíková, obec Zlín o výměře 452 m2
a část pozemku p.č. 528/24 k.ú. Velíková, obec Zlín o výměře do 220 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č. 530/3 k.ú. Velíková, obec
Zlín o výměře 668 m2 ve vlastnictví fyzické osoby

Usnesení
41/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 335/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o
výměře 45 m2 pro parkovací stání a údržbu zeleně

Usnesení
42/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 941 k.ú. Štípa, obec Zlín o výměře 86 m2

Usnesení
43/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část 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 65 m2 ve vlastnictví fyzické osoby s
doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch
statutárního města Zlína

Usnesení
44/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 871/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 140
m2 a část pozemku p.č. 865/6 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 45 m2

Usnesení
45/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 442 o výměře 426 m2 a část pozemku
p.č. 443/2 o výměře 16 m2 vše k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín k
zahrádkářskému účelu

Usnesení
46/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků, jehož předmětem je
změna předmětu nájmu v souvislosti s realizací pozemkových úprav č.j. SPU
012044/2018/Bo v k.ú. Lužkovice, kdy se ruší pozemky p.č. 830/2 o výměře
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569 m2, p.č. 845/58 o výměře 628 m2, 861/10 o výměře 230 m2, p.č. 864/5 o
výměře 415 m2, 885/15 o výměře 286 m2, p.č. 894/49 o výměře 799 m2 a p.č.
896/6 o výměře 112 m2 a nově vznikají pozemky p.č. 1257 o výměře 138 m2,
p.č. 1421 o výměře 1514 m2 (užívaná část má výměru 1161 m2) a p.č. 1557 o
výměře 2497 m2 (užívaná část má výměru 157 m2) vše k.ú Lužkovice, obec
Zlín k zemědělskému účelu
Usnesení
47/5R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 13/24R/2018 ze dne 10.12.2018 ve znění:
„uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností PEDIATR. DR. MALOTOVÁ Z. s.r.o., se sídlem Okružní 4699,
760 05 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699 (prostor č. 9226) ul.
Okružní ve Zlíně o výměře 87,42 m2 za účelem poskytování zdravotních
služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (ordinace praktického
lékaře) za nájemné ve výši 621 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou dle OZ, s podmínkou složení jistoty a přijetí podmínek
výběrového řízení k nájmu prostor sloužících podnikání“
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 13/24R/2018 ze dne 10.12.2018 ve znění:
„uzavření smlouvy o postoupení smlouvy mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto postoupenou
stranou (pronajímatel), MUDr. Zdeňkou Malotovou, Okružní 4699, 760 05
Zlín, IČO 46307770, jakožto postupitelem (původní nájemce) a společností
PEDIATR. DR. MALOTOVÁ Z. s.r.o., Okružní 4699, 760 05 Zlín, jakožto
postupníkem (nový nájemce), jehož předmětem je postoupení smlouvy o
nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699
(prostor č. 9226) ul. Okružní ve Zlíně o výměře 87,42 m2 za účelem
poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
(ordinace praktického lékaře) z původního nájemce na nového nájemce“
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 13/24R/2018 ze dne 10.12.2018 ve znění:
„udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem, společnosti PEDIATR. DR. MALOTOVÁ Z. s.r.o., Okružní
4699, 760 05 Zlín v budově č.p. 4699 na ul. Okružní, Zlín“

Usnesení
48/5R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 40/18R/2018 ze dne 24.9.2018 ve znění: „záměr
pronajmout část střešní plochy budovy č.p. 4786, ul. Středová, Zlín o výměře
do 1 m2 pro umístění radiového převaděče malého výkonu“

Usnesení
49/5R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 7/18R/2018 ze dne 24.9.2018 ve znění:
„uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
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jakožto nájemcem,
na dobu neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1036/4 k.ú.
Malenovice u Zlína o výměře 64 m2 (díl č. 8) k zahrádkářskému účelu, za
nájemné ve výši 0,881 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce“
Usnesení
50/5R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 11/13R/2018 ze dne 9.7.2018 ve znění:
„uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín o výměře 1300
m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce“

Usnesení
51/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1304/6 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 700
m2

Usnesení
52/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr umístit telekomunikační zařízení zajišťující veřejnou komunikační síť
v budově č.p. 4509, která je součástí pozemku p.č. st. 6037 k.ú. Zlín, ulice
Družstevní ve Zlíně, za úplatu

Usnesení
53/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi
jako pronajímatelem a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1443 o výměře 28 m2 a
části pozemku p. č. 1444/101 o výměře 72 m2 v k.ú. Štípa, obci Zlín, za
účelem umístění a užívání veřejné místní komunikace - chodníku, za nájemné
ve výši 3 500,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s
účinností od 1.4.2019 s tím, že bude doplacena úplata za užívání předmětu
nájmu za období od 1.1.2019 do 31.3.2019 v poměrné výši schváleného
nájemného.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
54/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi
jako pronajímatelem a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1444/106 o výměře 31 m2 a části
pozemku p. č. 1444/105 o výměře 53 m2 v k.ú. Štípa, obci Zlín, za účelem
umístění a užívání veřejné místní komunikace - chodníku, za nájemné ve výši
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4620 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od
1.4.2019 s tím, že bude doplacena úplata za užívání předmětu nájmu za období
od 1.1.2019 do 31.3.2019 v poměrné výši schváleného nájemného.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
55/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi
jako pronajímatelem a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1439/2 o výměře 19 m2 v
k. ú. Štípa v obci Zlín, za účelem umístění a užívání veřejné místní
komunikace - chodníku za nájemné ve výši 1045 Kč/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou 3 měsíce, s účinností od 1.4.2019 s tím, že bude doplacena
úplata za užívání předmětu nájmu za období od 1.1.2019 do 31.3.2019 v
poměrné výši schváleného nájemného.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
56/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
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
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 30. 6. 2019, s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 2019,
b) 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 - Přílukách, o velikosti 2 + kk,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné plochy
bytu, s účinností ode dne 1. 4. 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 paní
, trvale
bytem
Zlín, jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započitatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 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
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bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné plochy
bytu, s účinností ode dne 1. 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
trvale bytem
, jakožto nájemkyní, 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 31. 3. 2019,
f) 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. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 3.
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 paní
Zlín, jakožto nájemkyní, 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 31. 3. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
57/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přímý prodej jednotky č. 2 o velikosti 1 + 1, o podlahové ploše 61,33
m², v domě č.p. 726 (ul. Podvesná IX) na pozemku p. č. st. 4287,
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 270/1000 na společných částech domu
č.p. 726 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 270/1000 k pozemku p. č.
st. 4287 o výměře 113 m2, v k. ú. Zlín, obci Zlín, za minimální kupní cenu,
která je stanovena ve výši 970 000 Kč, tj. 100 % ceny tržní, dle zákona č.
151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z
cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí.

Usnesení
58/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru na změnu kupujícího u bytu č. 42 v domě č.p. 5349 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně v souladu s návrhem dohody o zrušení a vypořádání práva
společného nájmu bytu, z pana

Usnesení
59/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na prodej bytových jednotek v domě č.p. 5302 na ulici Podlesí IV ve
Zlíně a zastavěných částí pozemku p.č. st. 8345 v k.ú. Zlín, obci Zlín z majetku
statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob – nájemníků bytových
jednotek dle přílohy tohoto materiálu
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Usnesení
60/5R/2019

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

Usnesení
61/5R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.30/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 v souladu s usnesením č.42/23R/2018 dle přiložených
tabulek a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína rozpočtové opatření vzít na vědomí.

Usnesení
62/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
63/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 7/2019 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.3 řádek č.2, tabulky
č.4 řádek č.2, tabulky č.5 řádek č.2 až 4, tabulky č.7 řádek č.2 a tabulky č.11
řádek č.1 a 2
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a
čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
64/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením finančních prostředků v roce 2020 na realizaci "Rekonstrukce
školní jídelny Hradská 5189, Zlín" ve výši 24 000 000 Kč s DPH a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
65/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 dle příloh č. 1a a
1b,
2. podobu 30. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách III
dle přílohy č. 2,
3. podobu 31. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV dle přílohy
č. 3,
bere na vědomí
aktualizovanou verzi 2.5 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
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2014-2020 dle přílohy č. 4,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
s aktualizovanou verzí 2.6 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
2014-2020 dle přílohy č. 5,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
66/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s podáním aktualizované žádosti o podporu na projekt "RS - Zlín, sídliště
Malenovice, 7. etapa" do výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci
programu REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA
SÍDLIŠTÍCH dle nařízení vlády č.390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
souhlasí
s aktualizovaným projektem "RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa" dle
výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu REGENERACE
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTÍCH dle nařízení vlády
č.390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rada města Zlína souhlasí s
aktualizovaným rozpočtem projektu.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy a realizací
aktualizované verze projektu "RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa,"
podpisem žádosti o podporu včetně příloh a jejím předložením poskytovateli
dotace dle podmínek dotačního titulu.
souhlasí
se spolufinancováním z rozpočtu statutárního města Zlín (5 000 000 Kč) a
vyčleněním finančních prostředků Komisi místní části Malenovice (6 000 000
Kč) v r. 2019 na dofinancování 7. etapy v případě získání dotace ( max možná
částka dotace je Kč 6 000 000).
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
67/5R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
v souladu s ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím nově zjištěného majetku
nepatrné hodnoty a to: - podílu v obchodní společnosti ČERVENKA Car
s.r.o., se sídlem Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín, IČO 277 17 046 po paní
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
68/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako poskytovatelem dotace, a Spolkem aArchitektura, sídlem Nad
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Ovčírnou II/1295, 760 01 Zlín, IČO 22817298, jako příjemcem dotace, jejímž
předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 302 000 Kč na projekt
"Zlínský architektonický manuál",
souhlasí
s pověřením Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína,
dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.
Usnesení
69/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele HC
Berani Zlín, z.s., IČO 00531928, 6554000.00 Kč, na úhradu nákladů provozu
tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
70/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele Orel
jednota Zlín, IČO 64467317, 309000 Kč, na úhradu nákladů provozu
tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
71/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČO 00530719, 303000 Kč, na úhradu nákladů
provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
72/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
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2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČO 65823061, 145000 Kč, na úhradu
nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
73/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Malenovice, IČO 42340021, 196000 Kč, na úhradu
nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
74/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Sportovní kluby Zlín, z.s., IČO 00531944, 4720000 Kč, na úhradu nákladů
provozu tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
75/5R/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 „Výměna bytových vodoměrů v bytových domech v
majetku SMZ"
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 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:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
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Marie Kunstová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
76/5R/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 "Rekonstrukce komunikace na ulici Díly VI, Zlín",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Martin Poláček, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
77/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Malenovice – stavební
úpravy ulice Potěhníkova"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní

- 20 -

Usnesení
78/5R/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 "Most Z53 přes Prštenský potok, Zlín - Mladcová,”
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
Náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
79/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce "Zlín - Velíková, rekonstrukce chodníku podél
silnice III/4912"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a realizací některých úkonů, souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Michal Zlámal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
80/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Osvětlení
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fotbalového hřiště Zlín - Paseky“, a to dodavatele ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 25751018,
nabídková cena bez DPH 2 757 963,00 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
81/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o sdílení dat mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, PSČ 760 40 Zlín a Technickými službami Zllín, s.r.o. sídlem
Záhumení V 321, PSČ 763 02 Zlín, jejímž předmětem je sdílení dat získáným
v rámci výběru poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení
82/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Mítu 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jako
objednatelem a společností Zlín Net a.s., se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760
05 Zlín, IČ: 25313428, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je úhrada
nákladů za uložení optických vláken na trakčních stožárech ve výši 403 236
Kč bez DPH ročně

Usnesení
83/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 ze dne 25. 10. 2017,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 00
Zlín, IČO: 00283924 a společností Z-Group, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati
258, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 63487799, jako objednateli a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO 01643541, jako zhotovitelem, na služby "Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál
Zlín, centrum", jehož předmětem je změna termínu dokončení plnění do
25.10.2019 a změna platebních podmínek
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako žadatelem a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČO: 28085400 v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je:
a) závazek provozovatele distribuční soustavy provést přeložení části zařízení
distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 860/3 a
860/8, k. ú. Malenovice u Zlína, v rámci investiční akce statutárního města
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Zlína „Regenerace panelového sídliště Malenovice - 7. etapa”,
b) závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a
vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za
stávající, přičemž předpokládané náklady na provedení přeložky činí 412 676
Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
85/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na Revitalizaci spodní části Gahurova prospektu
včetně údržby travnatých ploch v r. 2019, mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín jako objednatelem a společností ACRIS
zahrady s.r.o., IČO: 27718590 se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín jako
zhotovitelem, za cenu 401 259,40 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením

Usnesení
86/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12490385 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 49 České
Budějovice, IČO: 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká republika,
s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO:
25733591, jako provozovatelem distribuční soustavy, dle níž se provozovatel
distribuční soustavy zavazuje provést připojení k distribuční soustavě v rámci
stavby "Osvětlení fotbalového hřiště Zlín - Paseky" a žadatel se zavazuje
uhradit podíl na oprávněných nákladech spojených s tímto připojením k
distribuční soustavě ve výši 24 000 Kč,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
87/5R/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
Procont s.r.o., IČO: 60710870, se sídlem Kamenná 756, Luhačovice, PSČ 763
26, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele uskutečnit
zhotovení, dodávku, montáž a napojení na systém MaR, zajišťující regulaci
vzduchotechniky hlavního vstupu a infocentra stavby Kongresové centrum
Zlín za cenu ve výši 195 863 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
88/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění úklidu Památníku Tomáše Bati mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Jolanou Štarhovou, se sídlem Liptál 409, 756 31 Liptál, IČO:
65356667 jako poskytovatelem, jejímž předmětem bude provádění
komplexních úklidových prací kancelářských (zázemí, nám. T. G. Masaryka
2734) a návštěvních prostor Památníku Tomáše Bati (nám. T. G. Masaryka
2570) a části vnějších ploch kolem Památníku Tomáše Bati, na dobu určitou
v trvání 1 rok od podpisu smlouvy,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../...., kterým se mění nařízení č. 5/2017,
kterým se vydává tržní řád, dle přílohy.

Usnesení
90/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s novelizovaným zněním Statutu výborů Zastupitelstva města Zlína dle
přílohy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
91/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se zastupováním statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České
republiky se sídlem Kongresové centrum, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4,
IČ: 45659176, pro volební období 2018 - 2022 a to následovně:
Komora statutárních měst - Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Rada Svazu měst a obcí - Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Bezpečnostní komise - Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín
Bytová komise - Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Dopravní komise - Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Energetická komise - Ing. Martin Červinka, hlavní energetik, Odbor vnitřní
správy
Finanční komise - Ing. Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Komise pro informatiku (KISMO) - Mgr. Steska Hynek, člen Zastupitelstva
města Zlína
Školská komise - Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství
Pracovní skupina (PS)
PS pro řešení problémů obcí s rozšířenou působností - Ing. Helena Eidová,
tajemnice Magistrátu města Zlína
PS pro obecní policie - Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín
PS pro strukturální politiku - Ing. Marie Cepková, vedoucí Odděleni
koordinace projektů
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
92/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s názvy ulic a ostatních veřejných prostranství k. ú. Malenovice - "Na
Větrově" a "Kopce", s účinností ode dne schválení.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
93/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
novelizované znění Metodiky projektu participativního rozpočtu „Tvoříme
Zlín" pro roky 2019 a 2020.

Usnesení
94/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se změnami jmenovitého složení Komise místní části Louky a Příluky dle
důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
95/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
deset nejúspěšnějších sportovců, nejúspěšnější sportovní kolektiv,
nejúspěšnější zdravotně postižený sportovec, Cenu primátora pro nejlepšího
sportovce v kategorii mládeže a Cenu za mimořádný přínos zlínskému sportu
za rok 2018,
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto dárcem a
nejúspěšnějším zdravotně postiženým sportovcem, který bude vyhlášený na
akci Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína rok 2018, konané dne
12.3.2019 v Kongresovém centru Zlín, jakožto obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
96/5R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 115/2R/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve znění: „Rada
města Zlína souhlasí s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního
města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Piranha Film
s.r.o. (IČO: 26904951), 323000 Kč, Neznámá země 2019, XXIII. ročník
festivalu cestování, poznávání a sbližování kultur, 23. - 30. 4. 2019, Zlín a
doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla
Stojara, člena Zastupitelstva města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní
smlouvy“;
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Piranha Film s.r.o. (IČO: 26904951), 323
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000 Kč, Neznámá země 2019, XXIII. ročník festivalu cestování, poznávání a
sbližování kultur, 15. - 30. 4. 2019;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
97/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce Za sklem - osvětová akce ke zvýšení povědomí o PAS dne 5.
4. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin pořadatele Za sklem o.s., Pardubská 293, 763
12 Vizovice, IČO: 22901531: udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k
uskutečnění akce na jiném veřejném prostranství u budovy Zlínský klub 204
v parku Komenského

Usnesení
98/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky „Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů
včetně příslušenství“, 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 „Rámcová kupní
smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství“, a to
dodavatele M Computers s.r.o., IČO 26042029, se sídlem B. Smetany 206,
Dačice III, 380 01 Dačice, s nabídkovou cenou 1.741.735 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
99/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
se zřízením Komise místní části Lužkovice k 21. 3. 2019 a s návrhem
jmenovitého složení komise dle důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
100/5R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
a) s návrhem na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů
obchodních společnosti Berani Zlín, s.r.o., IČ: 25566016, následovně:
člen dozorčí rady:
Ing. et Ing. Jiří Korec
b) návrh zástupců statutárního města Zlína do orgánů obchodních společnosti
Berani Zlín, s.r.o., IČ: 25566016, následovně:
člen dozorčí rady: Antonín Kafka
c) s uložením povinnosti zástupcům statutárního města Zlína ve statutárních
orgánech této obchodní společností dané změny prosadit.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
101/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr návrhu
1) návrh na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů obchodních
společností následovně:
a) Technické služby Zlín, s.r.o., IČO: 60711086
jednatel: Radek Majc
jednatel: Ing. Jan Štětkář
člen dozorčí rady: Mgr. Svetoslav Točev
člen dozorčí rady: Ing. et Bc. Antonín Prokeš
b) Technické služby Zlínsko, s.r.o., IČO: 03299864
jednatel: Radek Majc
jednatel: Ing. Jan Štětkář
člen dozorčí rady: Mgr. Svetoslav Točev
člen dozorčí rady: Ing. et Bc. Antonín Prokeš
c) Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., IČO: 47901519
jednatel: Richard Nesvadba
jednatel: Mgr. Pavel Stojar
člen dozorčí rady: Martin Rakušan
člen dozorčí rady: Ing. Petr Venený
d) Teplo Zlín, a.s., IČ: 25321226
člen představenstva: Michal Čížek
člen představenstva: Mgr. Pavel Chwaszcz
člen dozorčí rady: Zdeněk Hábl
člen dozorčí rady: Bronislav Janda
člen dozorčí rady: Radomír Rafaja
e) STEZA Zlín, spol. s r.o., IČO: 26270986
jednatel: Michal Čížek
jednatel: Mgr. Pavel Chwaszcz
člen dozorčí rady: Jana Bazelová
člen dozorčí rady: Věra Komínková
člen dozorčí rady: Ing. Zbyněk Domanský
f) Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o, IČO: 28342038
člen dozorčí rady: Karel Bartoněk
člen dozorčí rady: Jana Bazelová
člen dozorčí rady: Karel Markytán
g) Lesy města Zlína, spol. s r.o., IČO: 28342054
člen dozorčí rady: Michal Čížek
člen dozorčí rady: Mgr. Roman Vaigel
h) Správa domů Zlín, spol. s r.o., IČO: 26271010
člen dozorčí rady: Mgr. Michal Cholek
člen dozorčí rady: Ing. Tomáš Šenkeřík
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2) návrh zástupců statutárního města Zlína do orgánů obchodních společností
následovně:
a) Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: 60711086
jednatel: Mgr. Pavel Simkovič
jednatel: Ing. Jiří Jaroš
člen dozorčí rady: Martina Hladíková
člen dozorčí rady: Mgr. Jaroslav Juráš
b) Technické služby Zlínsko, s.r.o., IČ: 03299864
jednatel: Mgr. Pavel Simkovič
jednatel: Ing. Jiří Jaroš
člen dozorčí rady: Martina Hladíková
člen dozorčí rady: Mgr. Jaroslav Juráš
c) Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., IČ: 47901519
jednatel: Zdena Žáková
jednatel: Ondřej Běták
jednatel: Ing. Petr Venený
člen dozorčí rady: Bc. Kateřina Francová
člen dozorčí rady: Martina Urbánková
člen dozorčí rady: Mgr. Martin Pášma
d) Teplo Zlín, a.s., IČ: 25321226
člen představenstva: Milan Foukal
člen představenstva: Miroslav Chalánek
člen dozorčí rady: Jana Bazelová
člen dozorčí rady: Mgr. Pavel Stojar
člen dozorčí rady: Ing. Čestmír Vančura
e) STEZA Zlín, spol. s r.o., IČ: 26270986
jednatel: Jana Bazelová
jednatel: Bc. Milan Klajn
člen dozorčí rady: Ing. Jana Pekařová
člen dozorčí rady: Richard Nesvadba
člen dozorčí rady: Phdr. Mgr. Ivo Mitáček
f) Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o, IČ: 28342038
člen dozorčí rady: Václav Kovář
člen dozorčí rady: František Chvatík
člen dozorčí rady: Jiří Švec
g) Lesy města Zlína, spol. s r.o., IČ: 28342054
člen dozorčí rady: Zdena Žáková
člen dozorčí rady: Jiří Havlík
h) Správa domů Zlín, spol. s r.o., IČ: 26271010
člen dozorčí rady: Vojtěch Volf
člen dozorčí rady: Jiří Švirák
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Usnesení
102/5R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. odvolání zástupců statutárního města ve správních radách příspěvkových
organizací a z orgánů obecně prospěšné společnosti následovně:
a) Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, IČO: 00094838
člen správní rady: Ing. et Ing. Jiří Korec
člen správní rady: Mgr. Helena Simerská
člen správní rady: Bc. Marek Staník
člen správní rady: Ing. Jana Pekařová
b) ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO: 00090026
člen správní rady: Mgr. Pavel Stojar
člen správní rady: Dana Kovaříková
člen správní rady: Bc. Miroslav Štarha
c) Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČO: 27673286
člen správní rady: Ing. et Ing. Jiří Korec
člen správní rady: Milan Tesař
člen dozorčí rady: Mgr. Jaroslava Müllerová
2. jmenování zástupců statutárního města do správních rad příspěvkových
organizací a do orgánů obecně prospěšné společnosti následovně:
a) Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, IČO: 00094838
člen správní rady: Ing. Roman Kaňovský, MBA
člen správní rady: Pavla Blažková
člen správní rady: Marie Němcová
člen správní rady: Irena Drofová
b) ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO: 00090026
člen správní rady: Michal Čížek
člen správní rady: Antonín Hráček
člen správní rady: Kamil Podlas
c) Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČO: 27673286
člen správní rady: Mgr. Pavel Brada
člen správní rady: Zdeněk Lambor
člen dozorčí rady: PhDr. Irena Ondrová.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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