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
14. schůze

8. 7. 2019

Usnesení
1/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a společností
Riverfront Gardens, s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO
00568856, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků
p.č. 2867/5, p.č. 3477/2, p.č. 3477/4, p.č. 3476/1 vše k.ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře do 270 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za účelem
vybudování sjezdů z komunikace, pro přesah budoucí stavby a dílčích částí
stavby souvisejících s realizací výstavby bytového komplexu „RIVERFRONT
GARDENS“ ve vlastnictví vypůjčitele dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vlastníkem pozemku a společností Riverfront Gardens, s.r.o., třída Tomáše
Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO 00568856, jako stavebníkem, jejímž předmětem
je rekonstrukce stávajícího veřejného chodníku na části pozemku p.č. 3476/1
k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 250 m2, a vybudování nového veřejného
chodníku a veřejných parkovacích ploch na částech pozemků p.č. 2867/5, p.č.
3477/4 a p.č. 3477/2 vše k.ú. Zlín, obci Zlín o výměře do 270 m2 v rámci
realizace výstavby bytového komplexu „RIVERFRONT GARDENS“, na
dobu určitou po dobu provádění stavebních prací, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a Martinem Chumchalem, Tylovice 2028, 756 01 Rožnov pod
Radhoštěm, IČO 01330977, jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu nebytových prostor v 1. NP budovy č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně
o výměře 16 m2, dohodou ke dni účinnosti nové nájemní smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
3/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a společností
Downtown Invest, s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO 03168856,
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1900/3
v k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 30 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
za účelem vybudování vjezdu do garáží budoucího objektu bytového domu
„Rezidence Čepkovská“ na pozemcích p.č. 1899, p.č. st. 1046, p.č. st. 1045 a
p.č. 1900/2 k.ú. Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vlastníkem pozemků a společností Downtown Invest, s.r.o., třída Tomáše Bati
3067, 760 01 Zlín, IČO 03168856, jako stavebníkem, jejímž předmětem je
rekonstrukce stávajícího veřejného chodníku na částech pozemků p.č. 1900/3
a p.č. 3499/3 v k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 170 m2, na dobu
určitou po dobu provádění stavebních prací, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o pachtu č. 4000181171 ze dne 10. 9.
2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako propachtovatelem a ZOD DELTA Štípa, družstvo,
Za dvorem 305, 763 14 Zlín – Štípa, IČO 48907227 jako pachtýřem, jehož
předmětem je zvýšení výměry předmětu pachtu o pozemek p.č. 1446/2 k.ú.
Štípa, obec Zlín o výměře 1659 m2 k zemědělskému využití za pachtovné ve
výši 0,0651 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
5/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka částí pozemku p.č. 3249/9 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 10 m2,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za účelem vybudování přístupového
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chodníku u rodinného domu č.p. 5856 na ul. Zálešná VI ve Zlíně v souvislosti
s výstavbou budoucí přístavby, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
6/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č.1224/1 k.ú. Kostelec u Zlína, obec
Zlín o celkové výměře do 7 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemky p.č. 72/3 a p.č. st. 42
vše k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín k novostavbě RD, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/14R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako propachtovatelem a
Oldřichem Konečným, Hostišová 106, 763 01 Mysločovice, IČO 41587537
jako pachtýřem, jejímž předmětem je pacht pozemku p.č. 1253 o výměře 1828
m2 a části pozemku p.č. 373 o výměře 2192 m2, vše k.ú. Lhotka u Zlína, obec
Zlín k zemědělskému využití, za pachtovné ve výši 0,096 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, a to ke dni 1. 10. běžného roku

Usnesení
8/14R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 980/38 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 110 m2,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za účelem zahrádky, údržbu zeleně a
odpočinkovou zónu pro byt č. 2 v domě č.p. 867 na ul. Kotěrova ve Zlíně, dle
podmínek OSaDŘ, OKaPP

Usnesení
9/14R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 2660/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 35 m2,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za účelem vybudování sjezdu z
komunikace na pozemek p.č. 2660/61 k. ú. Zlín, dle podmínek OSaDŘ
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Usnesení
10/14R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 980/87 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 70 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, zastavěného objektem
„drobná stavba – kutilská dílna“, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP

Usnesení
11/14R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jako
budoucími kupujícími (kupujícími), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem
je prodej části pozemku p. č. 3249/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 8 m2
dle geometrického zaměření po realizaci stavby schodiště do sklepa k domu
č.p. 6636 na ul. Zálešná IV ve Zlíně, za cenu ve výši dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
jako nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3249/5 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 8 m2 pro vybudování schodiště do sklepa k domu č. p.
6636 na ul. Zálešná IV ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři
měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/14R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
,
jako budoucím kupujícím (kupující), na dobu
určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3249/9 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře do 42 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby k domu č. p. 5856 na ul. Zálešná VI ve Zlíně, za cenu ve výši dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
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souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
, jako nájemcem, jejímž předmětem je
nájem části pozemku p. č. 3249/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 42 m2 pro
vybudování přístavby k domu č. p. 5856 na ul. Zálešná VI ve Zlíně, na dobu
určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
13/14R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p.č. 875 k.ú. Štípa, obec Zlín o výměře 221 m2
pro zajištění přístupu k pozemku p.č. 874 k.ú. Štípa, obec Zlín za cenu ve výši
dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
14/14R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s prominutím nájemného a služeb spojených s užíváním prostor sloužících
podnikání, včetně úroku z prodlení, v celkové výši 44 021 Kč (vč. DPH) v
souvislosti s nepředáním prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4211 - 4217, stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 k.ú. Zlín, obec
Zlín (prostor č. 92 a č. 95 o celkové výměře 161,98 m2), na ul. Dlouhá ve
Zlíně, pro nájemce společnost MEJTA s.r.o., Zátiší 315, 760 01 Zlín, IČO
26308649 a uzavření dohody o prominutí dluhu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jako věřitelem a
MEJTA s.r.o., Zátiší 315, 760 01 Zlín, IČO 26308649, jako dlužníkem, jejímž
předmětem je prominutí nájemného a služeb spojených s užíváním prostor
sloužících podnikání, včetně úroku z prodlení, v celkové výši 44 021 Kč (vč.
DPH) v souvislosti s nepředáním prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním
podlaží budovy č.p. 4211 - 4217, na ul. Dlouhá ve Zlíně (prostor č. 92 a č. 95)
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
15/14R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p.č. 768/443 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 180 m2 částečně zaužívaného a oploceného k RD za cenu ve výši CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH, dle podmínek OEaM
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
16/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem a PitStopFries
s.r.o., Dolnoveská 33, Dolní Ves, 763 16 Fryšták, IČO 07857683, jako
pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. st. 402 k.ú.
Zlín, obec Zlín o výměře do 25 m2 pro zajištění přístupu ke stánku s
občerstvením, který bude umístěn na pozemku p.č. st. 700/3 k.ú. Zlín, obec
Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné 19 900 Kč/rok, dle podmínek
OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/14R/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, jako povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení VN, rozvaděč VN a uzemnění v rámci akce „Zlín,
kab. smyčka z VN 214, PRIOR“, 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. 1109/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 k nájemní smlouvě č. 4000190562 ze dne 15. 5. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Společenství vlastníků jednotek
objektu garáží Santražiny čp. 1399 ve Zlíně, Dolní 2263, 760 01 Zlín, IČO
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26313961, jako nájemcem, jehož předmětem je změna trasy vedení přípojky
dešťové kanalizace včetně vsakovací šachty k objektu garáží Santražiny čp.
1399 přes pozemek p.č. st. 5267 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
19/14R/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, jako povinným a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063, jako
oprávněným jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
- komunikační vedení – optický kabel, metalický kabel v rámci akce „VPIC
Zlín, cyklo – Výletní, Tyršovo nábř.“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1297/6, p.č. 1297/17, p.č. 1822/8, p.č. 3476/1,
p.č. 3476/3, p.č. 3500/1 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
20/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/19 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141549 ze dne 1. 6.
2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Alhas Mehmet, Pod Strání 758, 760 01
Zlín - Prštné, IČO 07771193, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je změna
vypůjčitele části pozemní komunikace na pozemku p.č. 1109/178 v k.ú. Zlín,
obci Zlín za účelem restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s
provozovnou “RIVAKEBAB HAUS” v objektu č.p. 1099 (Tržnice) na
náměstí Práce ve Zlíně, na dobu určitou do 31.12.2024 s výpovědní dobou 1
týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, vše z
důvodu změny provozovatele nebytových prostor v objektu č.p. 1099, který je
součástí pozemku p.č. st. 5, k.ú. Zlín, obec Zlín, dle podmínek OSaDŘ.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
21/14R/2019

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p.č. st. 2088/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18
m2 zastavěného přístavbou k domu č.p. 6002 na ul. Mostní ve Zlíně za cenu
ve výši dle aktuální CMZ
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souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
22/14R/2019

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č.e. 1009 (garáž), nacházející se na
pozemku p.č. st. 456 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
23/14R/2019

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Zuzanou
Cholastovou, 2. Května 3960, 760 01 Zlín, IČO 75697289, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je umístění restaurační zahrádky na části pozemku p. č.
3020/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 6 m2, která funkčně souvisí s
provozovnou „Rožek“ v budově č.p. 4345 na ul. Kúty ve Zlíně, na dobu
určitou od data podpisu smlouvy do 31.12.2024 s výpovědní dobou 1 týden, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ.

Usnesení
24/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p.č. 980/105 k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 144 m2 pro zahrádku a údržbu zeleně u bytové jednotky č. 2 v
domě č.p. 873 na ul. Vysoká ve Zlíně

Usnesení
25/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3100/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 50 m2 za účelem umístění hracích prvků pro děti u bytového domu
č. p. 3396 na ul. Zálešná I ve Zlíně

Usnesení
26/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 588/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 200
m2 za účelem zařízení staveniště při rekonstrukci domu č. p. 1745 na ul.
Kamenná ve Zlíně

Usnesení
27/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1375/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 4 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy pro příjezd k
novostavbě RD na pozemku p. č. 1345/6 k. ú. Příluky u Zlína
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Usnesení
28/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku par. č. 3124/10 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 27 m2 za účelem realizace přístavby rodinného domu č.p. 6178 na ul.
Podvesná VI ve Zlíně

Usnesení
29/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 2380/3 k.ú. Zlín, obec
Zlín o výměře do 175 m2 za účelem předzahrádka RD a vjezdu do garáže

Usnesení
30/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 360/4 k.ú. Salaš, obec Zlín o výměře 33 m2

Usnesení
31/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p.č. 2865/2 o výměře 526 m2 a p.č. 2865/9 o výměře
279 m2 vše k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
32/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebo prodat části pozemků p.č. 306/34, p.č. 1986/9 a p.č.
481/26 vše k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o celkové výměře do 916 m2
pro příjezd do provozovny na pozemku p.č. st. 647 k.ú. Louky nad Dřevnicí,
manipulační plochu, prostor pro parkování a rozšíření provozovny

Usnesení
33/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 206/6 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 1 m2 zastavěného stávající telefonní budkou - pro projekt
„KnihoBudky“ pro vlastníka objektu telefonní budky

Usnesení
34/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 506/3 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
70 m2 k údržbě zeleně včetně oplocení

Usnesení
35/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 3468 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 6 m2 za
účelem napojení nového sjezdu k RD na pozemku p. č. st. 602 k. ú. Zlín

Usnesení
36/14R/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, jako
vlastníkem pozemku a Nadačním fondem Kovárny VIVA, Vavrečkova 5333,
760 01 Zlín, IČO 046 25536, jako stavebníkem, jejímž předmětem je umístění
pamětní desky Zlínské školy umění na části pozemku p.č. 1090/5 k.ú. Zlín,
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obec Zlín o výměře do 3 m2 (před budovou č.p. 3218 - Policie ČR - Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje), dle předložené projektové dokumentace,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
37/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 1304/2 k.ú. Zlín o výměře do 400 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 1304/60 k.ú. Zlín o
výměře do 200 m2 ve vlastnictví fyzické osoby, s doplatkem za rozdíl ve
výměrách směňovaných částí pozemků ve prospěch statutárního města Zlína

Usnesení
38/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit Lavičku Václava Havla mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vlastníkem pozemku a
jako zástupcem Iniciativy pro instalaci Lavičky Václava Havla, jejímž
předmětem je umístění Lavičky Václava Havla, sestávající ze dvou křesel a
kulatého stolu na části pozemku p.č. 1090/4 k.ú. Zlín, obec Zlín, dle
předložené vizualizace, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, dle
podmínek OMZ.
pověřuje
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
39/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat části pozemků p.č. 2125/1 k.ú. Zlín o výměře do
450 m2 a p.č. 2125/5 k.ú. Zlín o výměře do 90 m2 pro 2 přístavby k Domu
služeb a parkovací stání

Usnesení
40/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě
elektronických komunikací mezi UPC Česká republika, s.r.o., sídlem Praha 4
- Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČO 00562262, jako vlastníkem veřejné
telekomunikační sítě a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je
provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě, která byla
vynucena stavbou „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně
bezpečnostních opatření“ z pozemku 3476/1 do pozemků p. č. 4426 a p. č.
1893/1 vše v k. ú. Zlín, obci Zlín, závazek uzavřít po realizaci překládky ke
stavbou dotčeným pozemkům věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě a
úhrada předpokládaných nákladů souvisejících s překládkou ve výši 753
503,18 Kč, ve znění dle Přílohy č. 1
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem dohody.
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Usnesení
41/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi Projekční společností obchodních center, v. o. s., sídlem Lochotínská
1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 61173991, jako budoucím
povinným, UPC Česká republika, s.r.o., sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova
502/5, PSČ 140 00, IČO 00562262, jako budoucím oprávněným a statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
investorem, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě podzemní vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p. č. 4426 a p. č.
1893/1 vše v k. ú. Zlín, obci Zlín, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši dle
znaleckého posudku, ve znění dle Přílohy č. 2
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
42/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
jakožto nájemci,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve
Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50
Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8. 2019,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
trvale
bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8. 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 panem
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně,
o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8. 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 paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně,
o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8. 2019,
e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale
bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
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nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8. 2019,
f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně,
o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné plochy bytu, s účinností ode dne 1. 8. 2019,
g) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
(na základě mimořádného přidělení bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a manžely
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné plochy bytu, s účinností ode
dne 1. 8. 2019,
h) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
, trvale bytem
jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č. v domě č.p. 345 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, ke dni 31.
7. 2019,
ch) 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. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke
dni 31. 7. 2019,
i) uzavření Dodatku č. 2/2019 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140761 ze dne
13. 8. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
trvale bytem
, trvale
bytem
, jakožto nájemci, jehož předmětem je
snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č. v domě č.p. 2992 na ul.
Obeciny 2992 ve Zlíně o paní
,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
43/14R/2019

Rada města Zlína
zamítá
udělení souhlasu se stavebními úpravami bytu č. 225 v domě č.p. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně

Usnesení
44/14R/2019

Rada města Zlína
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora statutárního města Zlína a
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Pavlu Šafaříkovou,vedoucí Odboru právního Magistrátu města Zlína k
zastupování a hlasování jménem statutárního města Zlína, IČ 00283924, na
náhradní členské schůzi Bytového družstva Podlesí, IČ 26295563, která se
budou konat 16.7.2019, dle přílohy
Usnesení
45/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 22/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.5 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
46/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2019 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2019 dle přiložených tabulek

Usnesení
47/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2020 a
rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2023 dle přílohy č.1.

Usnesení
48/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č. 1 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
49/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu k provedení opravy svěřeného majetku příspěvkové
organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy

Usnesení
50/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny MgA. Petru Michálkovi, řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Zlín za 1. pololetí roku 2019, dle přílohy

Usnesení
51/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v
místní části Zlína - ve Štípě (k.ú. Štípa), do majetku statutárního města Zlína,
rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace je uveden v příloze č. 1 3.

Usnesení
52/14R/2019

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění
kulturního a doprovodného programu na akci Adventní Zlín 2019", v souladu
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s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
53/14R/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 "Oprava komunikace ul. Ve svahu
I., Zlín - Jaroslavice",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a odpisem 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
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Petr Kolaja, Odbor dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
54/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rámcová
smlouva - instalatérské a topenářské práce v bytových domech ve vlastnictví
statutárního města Zlína",
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v
uvedeném výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového
řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového
řízení a realizací některých úkonů, souvisejících s výběrovým řízením a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Jana Smutná, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů
Romana Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
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Usnesení
55/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Oprava
elektroinstalace v podzemních garážích PPS1, Zlín", a to dodavatele Korelis,
s.r.o., se sídlem: 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín, IČO: 01443631 s
nabídkovou cenou bez DPH: 615 808,- 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
56/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Dodávka nového podvozku 4x2, kategorie N2 s hákovým nosičem
kontejnerů pro Odbor městské zeleně MMZ”, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Dodávka nového
podvozku 4x2, kategorie N2 s hákovým nosičem kontejnerů pro Odbor
městské zeleně MMZ“, a to dodavatele CROY s.r.o., se sídlem: Rakovník,
Plzeňská 2599, PSČ 269 01, IČO: 45147647, nabídková cena bez DPH 1 287
000,00 Kč. 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
57/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a Teplárnou Otrokovice, a.s., se
sídlem Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČ: 46347089, na jejímž základě
Teplárna Otrokovice v roce 2019 poskytne finanční částku ve výši 200.000,Kč jako jednorázový příspěvek na rekonstrukci zahrady pro Mateřskou školu
Zlín, tř. Svobody 835, příspěvkovou organizaci, se sídlem tř. Svobody 835,
763 02 Zlín.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním veškerých
podrobností předmětné dohody a jejím podpisem.

Usnesení
58/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 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 519 359,19 Kč bez DPH
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
59/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 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 875 542,50 Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
60/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180082 ze dne 4. 10. 2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín jako objednatelem a společností FORMICA s.r.o., IČO:
46982663, se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín jako zhotovitelem na
"Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci
Občanské centrum Malenovice", jehož předmětem je posunutí dílčího termínu
ukončení plnění inženýrské činnosti z 4. 6. 2019 na nový termín 30. 9. 2019
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
61/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín, jako
vypůjčitelem a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou Zlín, se sídlem Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín jako
půjčitelem o výpůjčce části pozemku p.č. 1645/3 v k.ú. Příluky u Zlína za
účelem výstavby a existence workoutového hřiště na dobu určitou 20 let ode
dne podpisu smlouvy a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
62/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem, a společností Rallye Zlín,
spol. s r.o., se sídlem Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO: 46965564,
jako dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění akce "Zlínská kola" za částku
161 157 Kč bez DPH,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a jejím podpisem.
Usnesení
63/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.08.2019 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve:
A. zrušení:
1) oddělení správy domů (1 pracovní místo “vedoucí oddělení”, 5 pracovních
míst “referent”, 3 pracovní místa “technik”, 3 pracovní místa “referent –
evident”, 1 pracovní místo “účetní”) v Odboru ekonomiky a majetku;
2) oddělení pozemkové a nebytové správy (1 pracovní místo “vedoucí
oddělení”, 3 pracovní místa “referent – majetková agenda”, 1 pracovní místo
“referent – správa pozemků”, 1 pracovní místo referent – pozemková agenda”,
1 pracovní místo “referent – smluvní vztahy”, 1 pracovní místo “referent –
administrativně technická agenda”); v Odboru ekonomiky a majetku;
3) 1 pracovního místa “referent TB 204” v Odboru kultury a památkové péče,
které je zřízeno do 31.12.2020;
4) 1 pracovního místa “technik” v oddělení hospodářské správy v Odboru
vnitřní správy;
5) oddělení koncepce a realizace dopravních staveb (1 pracovní místo
“vedoucí oddělení”, 7 pracovních míst “investiční referent”; 2 pracovní místa
“referent – dopravní značení”, 2 pracovní místa “referent – výkup pozemků”,
2 pracovní místa “ekonom”, 1 pracovní místo “referent – Technické služby a
Dopravní podnik Zlín Otrokovice”, 1 pracovní místo “asistent vnější
komunikace útvaru”) v Odboru dopravy;
B. zřízení:
1. Odboru majetkové správy (1 pracovní místo “vedoucí odboru”; 1 pracovní
místo “asistent, ekonom”)
2. oddělení správy bytových domů (1 pracovní místo “vedoucí oddělení”, 5
pracovních míst “referent”, 3 pracovní místa “technik”, 3 pracovní místa
“referent – evident”, 1 pracovní místa “účetní”) v Odboru majetkové správy;
3. oddělení pozemkové správy (1 pracovní místo “vedoucí oddělení”, 6
pracovních míst “referent – správa pozemků”) v Odboru majetkové správy;
4. oddělení správy nebytových domů (1 pracovní místo “vedoucí oddělení”, 2
pracovní místa “referent – smluvní vztahy”, 2 pracovní místa “technik”, 1
pracovní místo "účetní") v Odboru majetkové správy;
5. oddělení investic (1 pracovní místo “vedoucí oddělení”, 6 pracovních míst
“investiční referent) v Odboru dopravy;
6. střediska ekonomického (1 pracovní místo “vedoucí střediska”, 2 pracovní
místa “ekonom”, 2 pracovní místa “referent – výkup pozemků”) v oddělení
investic, Odbor dopravy;
7. oddělení provozně-technického (1 pracovní místo “vedoucí oddělení”, 1
pracovní místo “asistent vnější komunikace útvaru”, 1 pracovní místo
“referent – dopravní značení”, 1 pracovní místo “provozně-technický
referent”, 1 pracovní místo “referent – koordinace staveb”) v Odboru dopravy;
8. 1 pracovního místa “asistent, referent” přímo podřízeného vedoucímu
Odboru dopravy;
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9. 1 pracovního místa “referent – Technické služby a Dopravní podnik Zlín
Otrokovice” přímo podřízeného vedoucímu Odboru dopravy;
10. 1 pracovního místa “právník” přímo podřízeného vedoucímu Odboru
dopravy; C. změnu názvu z “Odbor ekonomiky a majetku” na “Odbor
ekonomický”.
Usnesení
64/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
plat těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem: Bc. Marku
Havelkovi, Mgr. Zuzaně Malaníkové a Mgr. Janě Kříčkové, s účinností od 1.
8. 2019, dle přílohy.

Usnesení
65/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, jako vlastníka budovy, pro
Základní školu Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizaci, se sídlem Křiby
4788, Zlín, IČO 71008179 s uzavřením dodatků ke Smlouvě o výpůjčce č.
528/2011 ze dne 30. 6. 2011 a Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009, které
jsou uzavřeny mezi Základní školou Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou
organizací, se sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín, IČO 71008179 jako půjčitelem
a Církevní základní školou a mateřskou školou ve Zlíně, se sídlem Křiby 4788,
Zlín, IČO 71008179, jako vypůjčitelem, kdy předmětem dodatků ke
smlouvám o výpůjčce bude závazek půjčitele, že po dobu udržitelnosti
projektu Vybudování jazykové učebny ve spojení s počítačovou učebnou ve
vypůjčeném objektu č. p. 4787 na pozemku p. č. st. 7189, k. ú. Zlín, ve 2.
patře, v učebně č. 309, jehož realizaci schválila Rada města Zlína dne 29. 4.
2019 usnesením č. j. 50/9R/2019, nedojde k vypovězení smlouvy ze strany
půjčitele po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let, počítáno od poslední
proplacené platby z dotace.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
66/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO
71008047, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši 5
544 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
67/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
výši úhrady za pronájem tělocvičen v základních a mateřských školách,
zřizovaných SMZ, s účinností od 1. 9. 2019 dle přílohy.
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Usnesení
68/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem a
Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, se sídlem
Kylešovská 677/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00406155, jako
pronajímatelem, jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor v
budově č. p. 3242, která je součástí pozemku p. č. st. 3738/1 k. ú. Zlín, obec
Zlín (klášterní budova Regina na Divadelní ulici) ke dni 31. 8. 2019
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
69/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí daru – publikace Hrady Zlínského kraje základním školám a
knihovnám na území města dle přílohy;
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a Krajskou knihovnou Františka
Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 70947422 na 15 ks
knih;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
přijetí daru od Nadace Tomáše Bati, Gahurova 292, Zlín 760 01, IČO:
65822374, a to 2 ks dřevěných plastik autorů Oleny Piskovy a Róberta Ferka
vytvořených v rámci sympozia Dřevo/Wood 2019, a uzavření darovací
smlouvy mezi statutárním městem Zlín jako obdarovaným a Nadací Tomáše
Bati jako dárcem;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
71/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „XC Zlín“ v prostoru vedle lyžařského svahu nad ul. Růmy dne 21.
7. 2019 od 8:00 do 20:00 hodin pořadatele Orel jednota Zlín, Štefánikova 661,
760 01 Zlín, IČO: 64467317:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze č. 33/2004 prostoru vedle lyžařského svahu
nad ul. Růmy.

Usnesení
72/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „Ballin' Vol. X“ na prostranství Skateparku Zelené dne 20. 7. 2019
od 9:00 do 20:00 hodin pořadatele Ballin' Zlín, z. s., Příkrá 5354, 760 01 Zlín,
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IČO: 05162467:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
Skateparku Zelené,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště po dobu výše uvedené akce.
Usnesení
73/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci "Annenská pouť 2019" na návsi v Jaroslavicích 2004 ul. Anenská ve
dnech 19. až 21. 7. 2019 od 10:00 do 24:00 hodin pořadatele AUTOSORTIM
s.r.o., třída Tomáše Bati 3224, 760 01 Zlín, IČO 60728311:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na Návsi v
Jaroslavicích 2004 ul. Anenská pořadatele AUTOSORTIM s.r.o., třída
Tomáše Bati 3224, 760 01 Zlín, IČO: 60728311:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce,
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině a to ve 24:00 hodin.

Usnesení
74/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „Mladcovská hoblovačka - 12. ročník“ na prostranství sportovního
areálu FK Mladcová dne 31. 8. 2019 od 9:00 do 18:00 hodin pořadatele SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, Návesní 418, 760 01 Zlín, IČO:
68729600:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze č. 33/2004 na prostranství sportovního areálu
FK Mladcová.

Usnesení
75/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Letní kudlovská dálnice“ u domácího bistra Kudlov na p. č.
204/1 dne 28. 9. 2019 od 13:00 do 22:00 hodin pořadatele Roman Jarcovják,
Díly IV/950,760 01 Zlín, IČO: 76494896:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství pozemku p. č. 204/1 v místní části
Kudlov.

Usnesení
76/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
pro akci „Kytarový večer“ na zahradě Pivnice Pod Lipou dne 20. 7. 2019 od
19:00 do 24:00 hodin pořadatele Slovák Petr, Ševcovská 1532, 760 01 Zlín,
IČO: 06652476:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství na zahradě Pivnice Pod Lipou,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celu dobu konání akce, - udělení
výjimky k ukončení akce po 22. hodině a to ve 24:00 hodin.
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Usnesení
77/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Šance pro život, z.s., IČO 70876185,
12000 Kč, Ochutnávka zooterapií pro veřejnost nabízených v rámci Týdne
zdraví 2019
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
78/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, IČO 00226319, 6000 Kč, Zdravý život
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Štípa, IČO
46276335, 18000 Kč, Zdravě ve Štípě se Sokolem
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK Rytmik Zlín, z.s., IČO 46307478,
8000 Kč, Zdravým pohybem k plnohodnotnému životu
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín,
IČO 49158201, 7000 Kč, Podzimní výlet na Pulčínské skály
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
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veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sahadža jóga z.s., IČO 49367838, 9000
Kč, Meditací ke zdraví jedince a společnosti
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
83/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní organizace diabetiků Zlín, IČO 68726589,
10500 Kč, Akce SPCCH v ČR, z.s., ZO DIA Zlín v Týdnu zdraví města Zlína
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín,
IČO 61716936, 9000 Kč, Měření krevního tlaku, glykémie a prevence
diabetické nohy
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
85/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín, IČO 00426326, 22000 Kč, Červený kříž pro Týden zdraví
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
86/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.,
IČO 25300083, 8000 Kč, Kdo se těší dobrému zdraví, je bohatý, ačkoliv o tom
neví
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/14R/2019

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o umístění radiového zařízení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vlastníkem objektu radiového převaděče a Hasičským záchranným sborem
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Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 70887306,
jako vlastníkem radiového zařízení, jejímž předmětem bude bezplatné
umístění a provoz radiového zařízení Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje na technologickém kontejneru nového radiového převaděče
ve vlastnictví statutárního města Zlína, nacházejícím se na pozemku p.č.
2440/11 v k.ú. Březnice u Zlína, jehož součástí bude instalace anténního
stožáru a umístění stojanu pro analogový radiový převaděč uvnitř kontejneru,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dva měsíce
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
88/14R/2019

Rada města Zlína
ruší
Usnesení č. 49/2R/2019 ze dne 21.1.2019, kterým rada města Zlína schválila:
- zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Sdružené
dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové
organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína“ - pověřila Mgr.
Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení v
zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější - jmenovala komisi pro zadávací řízení: členové: 1. Mgr.Pavel
Brada, náměstek primátora 2. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 3.
Marie Kunstová, odbor právní n á h r a d n í c i: 1. Michal Čížek, člen RMZ
2. Martin Červinka, Odbor vnitřní správy 3. Blanka Semelová, odbor právní
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Sdružené
dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové
organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína" na období 2020 až
2022,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího
řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
č l e n o v é:
1. Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
2. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy
3. Marie Kunstová, odbor právní
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n á h r a d n í c i:
1. Michal Čížek, člen RMZ
2. Martin Červinka, Odbor vnitřní správy
3. Blanka Semelová, odbor právní.

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.
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