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
20. schůze

7. 10. 2019

Usnesení
1/20R/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. 3249/9 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 43 m2 za účelem přístavby k rodinnému domu č.p. 6644 na ul. Zálešná
VI ve Zlíně, za cenu ve výši dle CMZ aktuální v době prodeje
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/20R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 26.02.2018, č.j. 7/4R/2018 ve znění „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 s č.p. 4918 a č.p. 4919, umístěném na pozemku
p.č. st. 7248 k.ú. Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id.
podílů na pozemku p.č. st. 7248 k.ú. Zlín o výměře 476 m2 v souladu s podíly
na společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1050 Kč/m2
bez DPH“
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě s č.p. 4918 a 4919, umístěného na pozemku p.č. st.
7248 k.ú. Zlín, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id.
podílů na pozemku p.č. st. 7248 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 476 m2 v
souladu s podíly na společných částech domu č.p. 4918 a 4919, za cenu ve
výši dle CMZ platné v platné v době prodeje 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
3/20R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č.e. 2473 (garáž), nacházející se na
pozemku p.č. st. 1155 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
4/20R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. e. 2495 (garáž), nacházející se na
pozemku p.č. st. 986 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
5/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové vedení NN v rámci akce „Březnice, Podhájský, kabel NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 4303/1, p.č.
4303/14 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
6/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové vedení NN, rozpojovací skříň NN a uzemnění v rámci akce
„Lužkovice, pí Vránová, kabelové vedení NN“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 639/121, p.č. 661/3, p.č. 661/6,
p.č. 661/7 k.ú. Lužkovice, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
7/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu M. Knesla 4022 – 4023 – 4024 ve
Zlíně, M. Knesla 4023, 760 01 Zlín, IČO 26240637, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 3348/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
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o výměře do 40 m2 za účelem umístění lešení pro zateplení štítů bytového
domu č.p. 4022 – 4023 - 4024 na ul. M. Knesla ve Zlíně, 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, dle
podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
8/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3/19 ke Smlouvě o nájmu č. 1600101678 ze dne
15.10.2010 ve znění dodatku č. 1/15 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 2/18 ze
dne 30.10.2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
Plemenářské služby a.s., se sídlem U Farmy 275, Kvítkovice, 765 02
Otrokovice, IČO 46979964, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna
předmětu nájmu v souvislosti s realizací pozemkových úprav č.j. SPU
012044/2018/Bo v k.ú. Lužkovice, obci Zlín, kdy se ruší pozemky p.č. 830/2
o výměře 569 m2, p.č. 845/58 o výměře 628 m2, p.č. 861/10 o výměře 230
m2, p.č. 864/5 o výměře 415 m2, p.č. 885/15 o výměře 286 m2, p.č. 894/49 o
výměře 799 m2 a p.č. 896/6 o výměře 112 m2 vše k.ú Lužkovice, obec Zlín a
nově vznikají pozemky v rozsahu dle přílohy tohoto materiálu, k
zemědělskému účelu, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 0,0548
Kč/m2/rok, dle podmínek OŽPaZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
9/20R/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 částí pozemků p.č. 442 o výměře 426 m2 a p.č. 443/2 o
výměře 16 m2 oba k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, k zahrádkářskému
účelu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši
0,881 Kč/m2/rok,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p.č. 165/5 o výměře 989 m2, p.č. 165/6 o
výměře 3456 m2, p.č. 189/8 o výměře 2202 m2, p.č. 189/9 o výměře 2103 m2,
p.č. 189/20 o výměře 4673 m2, p.č. 189/21 o výměře 504 m2 a p.č. 189/22 o
výměře 3836 m2 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín k zemědělskému využití
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Usnesení
11/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p.č. 920/1 o výměře 442 m2 k.ú. Kostelec u Zlína,
obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
12/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 975/1 k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 65
m2 pro vybudování parkovacích stání k domu č.p. 1805 na ul. Pod Rozhlednou
ve Zlíně

Usnesení
13/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 250/1, p.č. 250/65, p.č. 250/66, p.č.
246/229, p.č. 246/214 a p.č. 250/75 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o
výměře do 311 m2 pro vybudování příjezdové komunikace, chodníku,
odstavné plochy pro zásobování a realizaci ploch zeleně, vše v souvislosti s
výstavbou nové restaurace na pozemku investora

Usnesení
14/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 249/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o
výměře do 13 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p.č. 22 k.ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
15/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 550/20 a p.č. 550/51 k.ú. Prštné, obec Zlín,
o výměře do 13 m2 za účelem vybudování chodníku a sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 550/153 a p.č. 550/135 k.ú.
Prštné, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
16/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 4445 k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 120
m2 za účelem provedení zateplení fasády a osazení balkónů u bytového domu
č.p. 1377 na ul. 2. května ve Zlíně, vč. umístění lešení a zařízení staveniště

Usnesení
17/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000151939 ze dne
30. 12. 2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
bytem
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu výpůjčky, tj. pozemků p.č. 555/1 a p.č. 595 k.ú. Mladcová,
obec Zlín, o výměru do 25 m2 za účelem údržby zeleně před rodinným domem
č.p. 638 , ul. Na Drahách ve Zlíně
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Usnesení
18/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 1635750450 ze dne
31. 3. 2005 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu výpůjčky, tj. pozemku p.č. 605/1, o výměru do 35 m2 za
účelem vybudování přístupu pro pěší ke vstupní brance a podélného stání pro
osobní automobil před rodinným domem č.p. 542 na ulici Stráně ve ZlíněMladcové

Usnesení
19/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 478 k.ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 19 m2
pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží

Usnesení
20/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit právní subjekt na straně nájemce u pozemku p.č. st. 7635 o
výměře 129 m2 k.ú. Zlín, obec Zlín, jako plochy zastavěné stavbou občanské
vybavenosti, pro vlastníka stavby

Usnesení
21/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr rozšířit počet osob na straně nájemce nebytového prostoru č. 9093 v
budově č.p. 4786, stojící na pozemku p.č. st. 7267/1 k.ú. Zlín, obec Zlín (ul.
Středová ve Zlíně)

Usnesení
22/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 5009663320 ze dne
06.06.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu bez
č.p./č.e, který je součástí pozemku p.č. st. 4041 k.ú. Zlín o výměře 37 m2, za
účelem poskytování lyžařského servisu, nájemci Robertu Šperkovi, DiS.,
Mostní 996, 760 01 Zlín, IČO 71579940, dle čl. III. uvedené smlouvy, s
výpovědní dobou 3 měsíce

Usnesení
23/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1634900181 ze dne
26.10.2000, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu
občanské vybavenosti bez č.p./e.v., který je součástí pozemku p.č. st. 4042
k.ú. Zlín o výměře 29 m2, za účelem kanceláře (rekonstrukce koupelen a
instalatérské práce), nájemci Zbyňku Hejnému, Na Honech III 4930, 760 05
Zlín, IČO 12432792, dle čl. III. uvedené smlouvy, s výpovědní dobou 3
měsíce

Usnesení
24/20R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 45/16R/2019 ze dne 12.8.2019 ve znění: „Rada
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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 a pověřuje Mgr. Pavla
Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
uzavřením a podpisem“
schvaluje
uzavření nájemních smluv mezi statutárním městem Zlínem, 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, na základě kterých budou
pronajaty nájemcům prodejní místa 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“, s výpovědní dobou 10 dnů, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za cenu 60 Kč/započatý m2/
započatý den užívání předmětu nájmu
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
25/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi GasNet
s. r. o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO
27295567, jako budoucím oprávněným a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím
povinným, jejímž předmětem je přeložka NTL plynovodu v rámci akce
„Přeložka NTL plynovodu a přepojení přípojky v rámci stavby cyklostezky v
ulici Mladcovská, číslo stavby 8800090221“ ve služebných pozemcích p. č.
3504/17 a p. č. 3505/2, k.ú. Zlín, obec Zlín ve znění dle přílohy
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
26/20R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 9.9.2019, č. usn. 37/18R/2019 - podání
výpovědi z nájmu bytu a následně žaloby o vyklizení bytu pro nájemce bytu
č.
v domě 5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně -
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Usnesení
27/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (startovacího) mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, 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. 4. 2020, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o
1/2 roku, maximálně do konce října 2025, za nájemné ve výši: ve výši Kč
50,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 11. 2019 do 31. 10.
2021 ve výši Kč 55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 11.
2021 do 31. 10. 2023 ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy
měsíčně od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2025, s účinností ode dne 1. 11. 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
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
5352 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 11. 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
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu se
sníženou kvalitou č. v domě čp. 3262 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1
+ 1, ke dni 31. 10. 2019,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10.
2019,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10.
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
,
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti
1 + kk, ke dni 31. 10. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
28/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 35/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.7 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
29/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
30/20R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 37/2019 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.7 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a
čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
31/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č.2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v
roce 2019 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO:
00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
32/20R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s aktualizovanou verzí 2.8 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
2014-2020 dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
33/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
změnu ceny hodinové sazby parkování a ceny zvýhodněných parkovacích
karet (viz příloha č. 2) v podzemním parkovišti Kongresového centra Zlín s
platností od 1.11.2019, zavedení sazby za ztrátu parkovacího lístku a úpravu
Pravidel pro provoz placeného-nehlídaného podzemního parkoviště (viz
příloha č. 1)
pověřuje
Odbor kulturní centrum k uzavírání nájemních smluv či objednávek na
pronájem parkovacích stání za ceny dle platného Ceníku nájmů.

Usnesení
34/20R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu
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statutárního města Zlína, schválené Zastupitelstvem města Zlína dne 7. 11.
2013, č. usnesení 42/22Z/2013 ke dni účinnosti nových Pravidel pro
přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína
určených na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení,
2. se schválením nového znění Pravidel pro přidělování finančních prostředků
z rozpočtu statutárního města Zlína určených na úhradu nákladů spojených s
provozem tělovýchovných zařízení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
3. s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, podpisem
Pravidel pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města
Zlína určených na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných
zařízení,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
35/20R/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 „Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice,
7. etapa,“
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
smluv a podpisem smluv 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
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
36/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jednací řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Rozšíření licencí k SW GINIS“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením výsledku jednacího řízení bez
uveřejnění a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
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jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
37/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky "Modernizace technologického centra SMZ - Zarámí"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
38/20R/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 služby
"Nový IS pro podporu provozních činností pro PO a KMČ"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
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Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
39/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rozšíření
sběrného dvoru Zálešná", a to dodavatele ALSPO ZLÍN s.r.o., IČO:
26954532, se sídlem Salaš 103, 763 51 Zlín, s nabídkovou cenou 2 525 025
Kč bez DPH, 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
40/20R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení rady města Zlína č. 29/19R/2019 ze dne 23.9.2019, kerým Rada
města Zlína schválila uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a
povinností souvisejících s ukončením Smlouvy mezi statutárním městem Zlín
a euroAWK s.r.o., přičemž základní parametry této dohody byly uvedeny v
příloze č. 1 a přehled zařízení pro reklamu v příloze č. 2 a příloze č. 3 a pověřila
Michala Čížka,člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí této
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s
ukončením Smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 761 40, Zlín, IČ: 00283924 a euroAWK s.r.o., se sídlem Babákova 2390/2,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 24196819, přičemž základní parametry této
dohody jsou uvedeny v příloze č. 1 a přehled zařízení pro reklamu v příloze č.
2 a příloze č. 3
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí této
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
41/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupních smluv na prodej vyřazených služebních vozidel: nákladního automobilu zn. valníkový sklápěčkový GAZ 33027, Gazelle, RZ:
4Z2 4165, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
bytem
, jako kupujícím, a to za cenu ve výši
55.500,- Kč, která je rovna nejvyšší nabídce, - nákladního automobilu zn.
Multicar M 25.10, RZ: 1Z2 0076, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
jako kupujícím, a to za
cenu ve výši 12.005,- Kč, která je rovna nejvyšší nabídce,
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
uvedených smluv, a jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
42/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o vypořádání závazků o předčasném ukončení leasingové
smlouvy z důvodu zničení předmětného vozidla mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, a společností
ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 635/6, 155 00 Praha 5, IČO 45805369,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako kupujícím a Leopoldem Janským,
se sídlem Bělovodská 421, 763 17 Lukov, IČO: 18754244, jako prodávajícím,
jejímž předmětem je nákup malé mechanizace pro OMZ MMZ, za celkovou
kupní cenu 130 973,00 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
44/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Založení okrasného záhonu JS Nad
Stráněmi“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem
A+K úpravy zeleně spol. s.r.o., se sídlem Záříčí 25, 768 11 Zářičí, IČO:
06903606 za cenu 181 969,12 Kč bez DPH a za dalších podmínek uvedených
ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
45/20R/2019

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 36/19R/2019 ze dne 23.9.2019, kterým: - schválila uzavření
Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180096, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, se
sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto zhotovitelem,
na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo
nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”, jehož předmětem
je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 3 792
170 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 867 560 Kč bez DPH a dále změna
konečného termínu dokončení díla do 31. 8. 2020, - pověřila Michala Čížka,
člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo, jeho uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180096, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO:

- 12 -

45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 3 842 623,29 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 918 013,07 Kč
bez DPH a dále změna konečného termínu dokončení díla do 31. 8. 2020,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
46/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180097, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO:
45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”,
jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 1 743 750,31 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 287 495,56 Kč bez
DPH,
jmenuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
47/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku o cenovém programu, cenách, účtování a slevách na
poskytovaných telekomunikačních službách (pevných linkách) 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jako objednatelem a společností TopGis
s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ: 29182263 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je poskytnutí aktuální ortofoto mapy formou
webových mapových služeb zájmového území působnosti objednatele tj.
území města Zlína s cenou za poskytované služby 18 400,00 Kč bez DPH
ročně
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.
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Usnesení
49/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 ze dne 5. 3. 2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín jako objednatelem a společností ellement architects
s.r.o., IČO: 05274885, se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín jako zhotovitelem
na "Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod
Kaštany ve Zlíně", jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o dodatečné
služby, posunutí dílčího termínu z původního 5. 4. 2019 na nový termín 31. 3.
2020 a termínu ukončení plnění z původního termínu 5. 8. 2019 na termín
nový 31. 7. 2020 a navýšení ceny díla o 175 000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Hydrogeologický průzkumný vrt
v Sadu Svobody ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
Ekodrill, s.r.o. se sídlem Sokolská 418, 760 01 Zlín, IČO: 60739207, jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení hydrogeologického
průzkumného vrtu a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto stavební
práce dohodnutou cenu ve výši 439 090,- Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
51/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín,
Středová 4786 - VI. etapa“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
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náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Vladislava Dorňáková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
52/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného
systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů na akci „Adventní Zlín 2019“
mezi Spolkem pro tradiční Vánoce, sídlem Palackého 740/1, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČO: 03385795, jako poskytovatelem, a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
pořadatelem.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
53/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s navýšením počtu žáků v mateřské škole na 40 dětí a
navýšením kapacity školní jídelny - výdejny na 90 žáků u společnosti DOBRÁ
Montessori základní škola a mateřská škola s. r. o., IČ 04605021, Halenkovice
č.p. 680, 763 63 k 1. 9. 2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
54/20R/2019

Rada města Zlína
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů, předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové
organizace
předseda komise:
Bc. Kateřina Francová - za zřizovatele
členové komise:
Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
Mgr. Věra Korcová - za krajský úřad
Mgr. Jaroslava Kvasničková - ředitelka Mateřské školy Zlín, Návesní 64,
příspěvkové organizace
Mgr. David Bělůnek - ředitel Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové
organizace
Jana Navrátilová - pedagogický pracovník školy
Bc. Lea Boďová - školní inspektorka.
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Usnesení
55/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř.
3114, příspěvkovou organizaci, sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín,
IČO 71008021, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši
4 704 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka, ve školním roce
2019/2020, v období od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
56/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč organizaci VČELKA
senior care o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, na pokrytí
běžných provozních nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních
služeb 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 organizaci
VČELKA senior care o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČO
24732915, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000,00 Kč na pokrytí běžných provozních nákladů spojených
s poskytováním terénních sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení ocenění "Zasloužilý senior" paní Zdeňce Filákové, paní Boženě
Králíkové, panu Stanislavu Oujezdskému, paní Jaroslavě Vránové a paní
Marii Morávkové

Usnesení
58/20R/2019

Rada města Zlína
zamítá
prodejní cenu knihy TESTAMENT - MANIFEST Památník Tomáše Bati pro
členy autorského týmu ve výši 400 Kč.

Usnesení
59/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Zlín uprostřed světa" na prostranství platformy 14l15 Baťova
institutu dne 8. 10. 2019 od 20:00 do 21:30 hodin pořadatele 14l15 Baťův
institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
72563346:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství platformy 14l15 Baťova institutu,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
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nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.
Usnesení
60/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Drakiáda 2019" na prostranství Centrálního parku na Jižních
Svazích u II. segmentu dne 10. 10. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin pořadatele
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží
801, 760 01 Zlín, IČO: 75833514:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství Centrálního parku na Jižních Svazích
u II. segmentu.

Usnesení
61/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Misijní neděle 2019" na prostranství u kostela Sv. Filipa a
Jakuba ve Zlíně dne 20. 10. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin pořadatele
Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, 760 01
Zlín, IČO: 40995356:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství u kostela Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Usnesení
62/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Lampiónový průvod s Ptáčaty” na prostranství zahrady a
před budovou Mateřské školy ul. Dětská (start i cíl) dne 31. 10. 2019 od 17:00
do 18:30 hodin pořadatele Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková
organizace, ulice Dětská 4698, 760 05 Zlín, IČO: 71006974:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství zahrady a před budovou Mateřské
školy ul. Dětská 4698 (start i cíl).

Usnesení
63/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání „Lampiónový průvod” na prostranství hřiště mezi ulicí Nerudovou
a ulicí A. Randýskovou dne 9. 11. 2019 od 16:00 do 20:00 hodin pořadatele
Spolek Letná žije, Bratří Sousedíků 1076, 760 01 Zlín, IČO: 08245771:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství hřiště mezi ulicí Nerudovou a ulicí A.
Randýskovou.

Usnesení
64/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z II. kola výběrového řízení na přidělení dotací z Fondu
pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele Junák - český skaut,
3. středisko Zlín, z. s. (IČO 62182501), 26000 Kč, na poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejího uzavření a podpisem.
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Usnesení
65/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z II. kola výběrového řízení na přidělení dotací z Fondu
pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Klubovna Čtrnáctka (IČO 65792858), 15000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejího uzavření a podpisem.

Usnesení
66/20R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z II. kola výběrového řízení na přidělení dotací z
Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína pro rok 2019,
2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci, 3. s pověřením Mgr. Aleše
Dufka k dojednání veškerých náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele Dětské centrum Beruška z.s. (IČO
22864008), 55000 Kč, na poskytování celoročních pravidelných
volnočasových aktivit pro děti a mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
67/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Atletický klub Zlín, z.s., IČO 00350834, 15000.00 Kč, Běh Zlínem "Přes
valašské kotáry"
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Lezecký klub Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, 8000 Kč, IX. Štěpánský
závod
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele NEMO Zlín, pobočný spolek SPMS, IČO 71249419, 50000 Kč,
Mezinárodní závody v PP a RP "NEMO TROPHY 2019"
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
70/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Gymnastika Zlín z.s., IČO 26983761, 25000 Kč, Zlínský sněhulák
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
71/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Šachový klub Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 2500 Kč,
Zlínský šachový turnaj pro mládež 30.11.2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Šachový klub Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 2500 Kč,
Okresní kolo Přeboru škol Zlín
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Taneční klub FORTUNA Zlín z.s., IČO 48472166, 45000 Kč,
Vánoční cena FORTUNY 2019 s Galavečerem
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Atletický klub Zlín, z.s., IČO 00350834, 5000 Kč, Mikulášská laťka
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
75/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z.s., IČO 03037797, 15000 Kč,
6. Mistrovství ČR ve 3D lukostřelbě
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
76/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Klub moderní gymnastiky Zlín, z.s., IČO 65792840, 18000 Kč, Zlín
cup - kolo Českomoravského poháru
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Volejbalový sportovní klub Zlín, z.s., IČO 00567931, 14000 Kč,
Republikový turnaj juniorů ve volejbale
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
78/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Sportovní šerm Zlín, z.s., IČO 22844406, 7400 Kč, Vánoční pohár
2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele HOLIDAY CUP z.s., IČO 06395015, 19000 Kč, Mikulášský turnaj
miniházené
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
80/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele RUGBY CLUB Zlín, z.s., IČO 61715883, 16000 Kč, Zlín 21, oblastní
přebor Moravy žáků v rugby - podzim 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Plavecký klub Zlín, z.s., IČO 49157540, 40000 Kč, 56. ročník Mezinárodní plavecké závody Vánoční cena Zlína 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele HBC Malenovice, z.s., IČO 18811221, 5500 Kč, Turnaj
minipřípravek v hokejbale
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele HBC Malenovice, z.s., IČO 18811221, 8200 Kč, Turnaj mladších
žáků v hokejbale
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele HBC Malenovice, z.s., IČO 18811221, 8500 Kč, Turnaj přípravek v
hokejbale
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
85/20R/2019

Rada města Zlína
bere na vědomí
změny jmenovitého složení Komisí místních částí Velíková a Kudlov dle
důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
86/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
AGENTURA VELRYBA s.r.o., sídlem Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO:
26910071, jako dodavatelem, jejímž předmětem je realizace akce "Zlínský
novoroční ohňostroj 2020" za celkovou cenu 309.350 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
podmínek smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
87/20R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na nákup smaltovaných hrnků mezi statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
objednatelem, a společností CUSTOM HOUSE s.r.o., sídlem Rašovi 1,535 01
Turkovice, IČO 02571871, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je dodání
2.500 ks smaltovaných hrnků a zajištění jejich potisku dle dodaných
grafických podkladů na akci Adventní Zlín 2019 za částku 155 000 Kč bez
DPH,
pověřuje
Ing et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a jejím podpisem.

Usnesení
88/20R/2019

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č., 96/17R/2019 ze dne 26.8.2019, kterým Rada
města Zlína odsouhlasila:
a) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných
břemen na převod nemovitostí tvořících areál fotbalového stadionu ve Zlíně Letné:
- pozemku p.č. st. 8483 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez č.p./č.ev. – jiná stavba
- pozemku p.č. st. 6719 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
s č. p. 4381 – stavba občanského vybavení
- pozemku p.č. st. 7867 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 8853 – zastavěná plocha a nádvoří
- budovy bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku p.č. st.
8853 – stavba pro shromažďování většího počtu osob
- pozemku p.č. 2880/14 – ostatní plocha, jež byl oddělen od pozemku p.č.
2880/1, a to geometrickým plánem č. 8958-41/2019 vyhotoveným společností
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GRAD s.r.o., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 87, PSČ 760 01, IČ 652 78 691,
a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ: 002 83 924, jako nabyvatelem a Sportovními kluby Zlín, z.s., se sídlem
Zlín, Hradská 854, PSČ 760 01, IČ 005 31 944, jako převodcem, dle Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných břemen, dle tehdejší
přílohy,
b) pověření Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora SMZ a MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, podpisem předmětné smlouvy,
a doporučila předmětné usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Zlína,
souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných
břemen na převod nemovitostí tvořících areál fotbalového stadionu ve Zlíně Letné:
- pozemku p.č. st. 8483 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez č.p./č.ev. – jiná stavba
- pozemku p.č. st. 6719 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
s č. p. 4381 – stavba občanského vybavení
- pozemku p.č. st. 7867 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p.č. st. 8853 – zastavěná plocha a nádvoří
- budovy bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku p.č. st.
8853 – stavba pro shromažďování většího počtu osob
- pozemku p.č. 2880/14 – ostatní plocha, jež byl oddělen od pozemku p.č.
2880/1, a to geometrickým plánem č. 8958-41/2019 vyhotoveným společností
GRAD s.r.o., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 87, PSČ 760 01, IČ 652 78 691,
a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ: 002 83 924, jako nabyvatelem a Sportovními kluby Zlín, z.s., se sídlem
Zlín, Hradská 854, PSČ 760 01, IČ 005 31 944, jako převodcem, dle Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných břemen, jež je přílohou
tohoto materiálu,
b) s pověřením Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora SMZ a MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, podpisem předmětné smlouvy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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