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
Zastupitelstva města Zlína
7. zasedání

24. 10. 2019

Usnesení
1/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.31/2019, tabulka č. 1 – 12,
- rozpočtové opatření č.33/2019, tabulka č. 1 – 5,
- rozpočtové opatření č.35/2019, tabulka č. 1 – 23.

Usnesení
2/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 37/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu
roku 2019 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektům a ve výši dle tabulky č.7 řádek č.2 a tabulky
č.18 řádek č.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel
řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
3/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění: předfinancování a spolufinancování projektu "SMART - Navigační
parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně" ve výši 19 115 000 Kč po dobu
realizace v letech 2020 - 2021 na úhradu výdajů uvedených v projektové
žádosti o podporu z Operačního programu Doprava, kdy procentní míra
finanční podpory je 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Usnesení
4/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2020 na dofinancování nákladů spojených s realizací projektu "Chodník podél
silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa" ve výši 14 191 000,00 Kč,

Usnesení
5/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2019 – 30. 6.
2019 dle přílohy č. 1,
schvaluje
aktualizovanou verzi 2.8 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
2014-2020 dle přílohy č. 2,
pověřuje
1. Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, předložením
změn vyplývajících z aktualizované verze 2.8 strategie Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR prostřednictvím vložení do informačního systému MS2014+, a to
včetně zapracování a předložení zdůvodnění ke změnám,
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2. Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, zapracováním
oprav k případným připomínkám ze strany řídicích orgánů operačních
programů a Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke
změnám vyplývajícím z aktualizované verze 2.8 strategie.
Usnesení
6/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
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 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,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora SMZ a MUDr. Miroslava Adámka,
náměstka primátora, podpisem předmětné smlouvy.

Usnesení
7/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako převodcem a Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, jako nabyvatelem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. st. 7683 o výměře 324
m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č. st. 7893 o výměře 420 m2,
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. st. 2647 o výměře 871 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 3015, vše v k. ú.
Zlín, obci Zlín z vlastnictví statutárního města Zlína do vlastnictví Zlínského
kraje za následujících podmínek: - zákaz zcizení převáděných nemovitostí na
dobu 20 let od nabytí nemovitostí Zlínským krajem, - předkupní právo k
převáděným nemovitostem za cenu odkupu 1,- Kč pro statutární město Zlín
při jakémkoliv záměru zcizení převáděných nemovitostí, - povinnost užívat
převáděné nemovitosti jen pro školské účely na dobu 20 let
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
8/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
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jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto
budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 673/48 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 3 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č.p. 6511 na ul.
Prostřední ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ platné v
době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření 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 pozemku p. č. st. 7537 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 5
m2 pro přístavbu rodinného domu č.p. 5712 na ul. Zálešná II ve Zlíně, za cenu
ve výši dle platné CMZ v době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 590/9 k.
ú. Mladcová, obec Zlín o celkové výměře 15 m2 za účelem scelení s
pozemkem p. č. 590/224 k. ú. Mladcová, obec Zlín, za kupní cenu ve výši dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření 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 pozemku p. č. 109/3 k. ú. Salaš u Zlína, obec Zlín o výměře 112 m2
pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku u rodinného domu za
cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
12/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření 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. 213/1 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře do 30 m2 pro majetkoprávní vypořádání
pozemku zastavěného drobnou stavbou, za kupní cenu ve výši dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
zrušuje
usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 10.09.2015, č.j. 24/6Z/2015, ve
znění „Zastupitelstvo města Zlína schvaluje prodej id. podílů na pozemku p.č.
st. 7507 v k.ú. Zlín o výměře 1488 m2 v souladu s podíly na společných
částech domů pro vlastníky jednotek v domech č.p. 4933, 4934, 4935, 4936,
4937 a 4938, umístěných na pozemcích p.č. st. 7507 a p.č. st. 7510/2 k.ú. Zlín
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 050 Kč/m2 bez DPH“
schvaluje
uzavření kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a vlastníky
jednotek v domech s č.p. 4933, 4934, 4935, 4936, 4937 a 4938, umístěných
na pozemcích p. č. st. 7507 a p. č. st. 7510/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, jakožto
kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů na pozemku p. č. st. 7507
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1 488 m2 v souladu s podíly na společných
částech domu za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
14/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Českou republikou, kde příslušným
hospodařit s majetkem státu je Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO
69797111, jakožto dárcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto obdarovaným, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1433, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře 2582 m2 do vlastnictví
statutárního města Zlína za účelem majetkoprávního vypořádání
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
15/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
zamítá
využití předkupního práva k budově č. e. 1600 (garáž), nacházející se na
pozemku p. č. st. 5640/1 k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
16/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření 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 platné v době prodeje za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
zrušuje
usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 22.03.2018, č.j. 14/24Z/2018 ve
znění „Zastupitelstvo města Zlína schvaluje uzavření 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“
schvaluje
uzavření 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 za m2 bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
18/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
zamítá
využití předkupního práva k budově č. e. 2473 (garáž), nacházející se na
pozemku p. č. st. 1155 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín

Usnesení
19/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
zamítá
využití předkupního práva k budově č. e. 2495 (garáž), nacházející se na
pozemku p. č. st. 986 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
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Usnesení
20/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi
jakožto prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup
stavby, a to budovy s č. e. 453 (garáže), umístěné na pozemku p. č. st. 5078/6
v k. ú. Zlín a obci Zlín, za kupní cenu ve výši 168 000 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,

Usnesení
21/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Českou republikou - Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov,
IČO 01312774, jakožto převodcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 0028392, jakožto nabyvatelem, jejímž
předmětem je bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p. č. 639/173
ostatní plocha o výměře 67 m2 a p. č. 639/174 ostatní plocha o výměře 317
m2, oddělených z pozemku p. č. 639/57 orná půda, nově vzniklého pozemku
p. č. 639/175 ostatní plocha o výměře 3 440 m2, odděleného z pozemků p. č.
639/6 orná půda, p. č. 639/57 orná půda a p. č. 659/1 ostatní plocha, vše v obci
Zlín, k. ú. Lužkovice, dle geometrického plánu č. 830-20235/2018 v
souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku po realizaci stavby
„Cyklostezka Zlín Příluky – Lůžkovice - Klečůvka“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,

Usnesení
22/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy mezi
společností INGO-PET Morava, spol. s r.o., se sídlem Cecilka 38, Příluky, 760
01 Zlín, IČO 49967533, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), jejímž předmětem je
závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 24 měsíců od uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 85
m2 pozemku p. č. 1140/2, ostatní plocha, manipulační plocha, v obci Zlín, k.
ú. Příluky u Zlína, dotčené stavbou „Silniční napojení průmyslové zóny Zlínvýchod“, která bude na částech těchto pozemků zbudována, za celkovou kupní
cenu ve výši 500 Kč/m2,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
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Usnesení
23/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
1. zrušení aktuálního znění Pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu
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. nové 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. pověření 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.

Usnesení
24/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. ../.... o pravidlech pohybu psů na veřejných
prostranstvích, dle přílohy č. 1.

Usnesení
25/7Z/2019

Zastupitelstvo 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 předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci, pro žadatele Dětské
centrum Beruška z.s. (IČO 22864008), 55000 Kč, na poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí veřejnoprávní smlouvy o
dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
26/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800190116 ze dne 22. 5. 2019 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Základní uměleckou školou, Zlín - Jižní Svahy
(IČO: 00226327), jehož předmětem je doplnění názvu akce/projektu z
„Nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Zlín, Křiby a Římskokatolické
farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně v roce 2019“ na „Nájemné
prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Zlín, Křiby a v Římskokatolické farnosti
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně a ZŠ Zlín, Okružní 4685 v roce
2019“;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
27/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
bere na vědomí
změny jmenovitého složení Komisí místních částí Velíková a Kudlov dle
důvodové zprávy.

Usnesení
28/7Z/2019

Zastupitelstvo města Zlína
schvaluje
přidělení finančních prostředků v roce 2020 na realizaci "Rekonstrukce
objektu Mlýnská, č.p. 845" ve výši 13 000 000 Kč s DPH

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor v.r.

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora v.r.
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