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
4. schůze

17. 2. 2020

Usnesení
1/4R/2020

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, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto budoucím
kupujícím (kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/7
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření po
kolaudaci přístavby k domu č. p. 1149 na ul. Zálešná III ve Zlíně, na dobu
určitou 3 let, 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, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 35 m2 pro vybudování přístavby k domu č. p. 1149 na ul.
Zálešná III 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
2/4R/2020

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, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
a
, jakožto budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
do 20 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č. p.
2396 na ul. Mostní ve Zlíně, vč. přístupového schodiště, na dobu určitou 3 let,
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
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
3/4R/2020

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 nájemci, jejímž předmětem je
nájem části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 20 m2 pro
vybudování přístavby k domu č. p. 2396 na ul. Mostní ve Zlíně, vč.
přístupového schodiště 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
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 60 m2 za
účelem vybudování terasy, přístupového chodníku a parkovacícho stání k
domu č. p. 2396 na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OKaPP, OMZ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/4R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 30/24R/2019 ze dne 2. 12.2019 ve znění: „Rada
města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 400/107 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 6 m2
za účelem vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p. 601 na
ul. Boženy Němcové ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OD.“
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, oba bytem
, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 400/107 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 6 m2 za účelem
vybudování dočasného sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p. 601, ul.
Boženy Němcové ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací
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při rekonstrukci rodinného domu č.p. 601, ul. Boženy Němcové ve Zlíně,
nejdéle však do 31. 12. 2021 s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
dopravy, OMZ a OD“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
5/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 980/14 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 175 m2, jakožto stávající parkovací plochy, kterou vybudoval
nájemce na základě smlouvy o výpůjčce pozemku v souvislosti s
provozováním objektu č. p. 138 na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou tři měsíce, za nájemné ve výši 207 Kč/m2/rok bez DPH, s
tím, že nejméně 1 parkovacích míst bude vyčleněna pro nájemce a zbývající
část bude sloužit pro veřejné využití
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/4R/2020

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
společnostmi Confratelli s. r. o., Rašínova 522, 760 01 Zlín, IČO 07741511 a
TRAMA MORAVIA s. r. o., Rašínova 522, 760 01 Zlín, IČO 08377901,
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 986/9
k. ú. Štípa, obec Zlín, o výměře 45 m2 za účelem vybudování dopravního
napojení pro plánovanou výstavbu rodinných domů, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Top Zlin Residences s. r. o., Mánesova 1078/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO 08207909, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku
p. č. 1381/59 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o výměře 37 m2 za účelem
výstavby komunikace pro lokalitu rodinných domů, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OD
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3722/1
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 55 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 4624, p. č.
3730/16, p. č. 3730/2 a p. č. 3730/1 vše k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/4R/2020

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
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín,
IČO 70883521, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 293/1 a p. č. 295/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 900 m2 za
účelem umístění lešení a zařízení staveniště při rekonstrukci a přístavbě
objektu č. p. 150 na ulici Štefánikova ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu trvání
stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy, OMZ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 768/473 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře 25 m2 za účelem úpravy stávající zpevněné plochy při realizaci
přístavby k rodinnému domu č. p. 6796 na ul. Lesní čtvrť I ve Zlíně, na dobu
určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2022, s
výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy, OKaPP a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
11/4R/2020

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
Lukostřeleckým klubem Phoenix Kostelec, z. s., Zlínská 75, 763 14 Zlín –
Kostelec, IČO 03037797, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka pozemku p. č. 530/2 k. ú. Velíková, obec Zlín, o výměře 1 523 m2
za účelem užívání pozemku a provedení jeho terénní úpravy pro aktivity
lukostřeleckého klubu, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
společnosti Lesy města Zlína, spol. s. r. o., OMZ a OŽPaZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 20 m2 za účelem vybudování zpevněných ploch u přístavby
rodinného domu č. p. 5752 na ul. Zálešná IV ve Zlíně vč. okapového chodníku,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP a OSaDŘ – odd.
dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 200 m2 za účelem užívání zaužíváné části pozemku jako zahrady k
rodinnému domu č. p. 6473 na ul. Podvesná XIV ve Zlíně, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.
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č. 4155/7 a p. č. 4181/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 13 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku
p. č. 4155/12 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
15/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3566/2
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k rodinnému domu č. p. 307 na ul. Na Výsluní ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
SMO MALENOVICE s. r. o., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
IČO 05378931, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 1875/3, p. č. 1875/1, p. č. 801/348, p. č. 860/6, p. č. 860/10 k.
ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře 580 m2 za účelem vybudování
komunikace a zpevněných ploch vč. sadových úprav pro stavbu „Bytové
domy Zlín – Malenovice“, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy, OŽPaZ, OD a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
,
, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 275 k. ú. Štípa, obec Zlín, o výměře 20 m2 za účelem
vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 267/36
a p. č. 267/37 k. ú. Štípa, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
18/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 193/1 k. ú. Velíková, obec Zlín, o výměře 10 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p. 177 na ul. Na
Pavelce ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 658/16 a p. č. 658/12 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín, o výměře 30 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku a
sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 658/3
k. ú. Malenovice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
20/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem, a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 980/7 a p. č. 980/6 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 60 m2 za účelem vybudování přístupového
chodníku, jednoho parkovacího místa a oplocení zaužívané plochy, vše
příslušející k bytové jednotce č. v domě č. p. 1049 na ul. Bratří Sousedíků
ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
dopravy, OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
21/4R/2020

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 OBEK
SERVIS a.s., Praha 9, Satalice, Panelová 289/6, 190 15, IČO 45476781, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 4098, p. č.
981/59, p. č. 977/20, p. č. 982/8 a p. č. 979/86 vše v k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře do 163 m2 pro vybudování zpevněných ploch, komunikace,
chodníků, ostrůvku se závorami, vjezdu a výjezdu a umístění kotvících prvků
v rámci realizace stavby parkovacího domu „OKO“, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení kotvících prvků
(služebnost uložení kotvících prvků) mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím
povinným (povinným) a společností OBEK SERVIS a.s., Praha 9, Satalice,
Panelová 289/6, 19015, IČO 45476781, jakožto budoucím oprávněným
(oprávněným), jejímž předmětem je uložení kotvících prvků v pozemku p.č.
4098 k.ú. Zlín, obec Zlín, v rámci realizace stavby parkovacího domu „OKO“,
na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši 20 000 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
22/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
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 částí pozemků p. č. 590/240 o výměře do 260 m2
a p. č. 573/1 o výměře do 250 m2 oba k. ú. Mladcová, obec Zlín dle
geometrického zaměření, za cenu ve výši dle platné CMZ v době prodeje za
m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 590/240 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o výměře do 260 m2, k zahrádkářskému účelu, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1,122 Kč/m2/rok,
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 573/1 k. ú. Mladcová, obec
Zlín, o výměře 250 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace pro
bytovou jednotku č. v domě č.p. 147 na pozemku p. č. 573/1 (Mokrá II ) k.
ú. Mladcová, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
dopravy
Usnesení
23/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 4191 o výměře 90 m2 a části pozemku p. č. 4185 o
výměře 450 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín pro
pro rozšíření zahrady u rodinného
domu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
24/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 4193 o výměře 90 m2 a části pozemku p. č. 4185 o
výměře 600 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín pro
pro rozšíření zahrady u rodinného domu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
25/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. st. 5024/18 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 17 m2
pro
pro
majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví fyzické
osoby
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
26/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. st. 5455/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 19 m2 pro
pro majetkoprávní vypořádání
pozemku zastavěného garáží ve vlastnictví fyzické osoby
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
27/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 267/38 k. ú. Štípa, obec Zlín o výměře 85 m2 pro
pro rozšíření zahrady na
pozemcích p. č. 267/37 a p. č. 267/36 k. ú. Štípa
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
28/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
se snížením kupní ceny za prodej pozemku p. č. 360/4 k. ú. Salaš u Zlína, obec
Zlín o výměře 33 m2 pro
pro
scelení s pozemkem p. č. 360/1 k. ú. Salaš u Zlína ve vlastnictví kupujícího z
ceny ve výši dle CMZ, tj. 460 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
29/4R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením 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 pozemku p. č. st. 7725
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2 zastavěného přístavbou k rodinnému
domu č. p. 741 na ul. Podvesná XI ve Zlíně, za cenu ve výši dle platné CMZ
v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. st. 7725 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2 zastavěného přístavbou k rodinnému domu č.
p. 741 na ul. Podvesná XI ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři
měsíce, za nájemné ve výši 180 Kč/m2/rok

Usnesení
30/4R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a firmou
Lorencova s. r. o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 25343700, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3528/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 180 m2 za účelem zřízení manipulační plochy pro
potřeby stavby „Revitalizace objektů – PARK TOWER“, na dobu určitou, po
dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2020, s výpovědní dobou
1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. dopravy, OKaPP a OD
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Usnesení
31/4R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3528/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 10 m2 za účelem vybudování parkovacího stání před rodinným
domem č. p. 1340 na ul. Hluboká ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy

Usnesení
32/4R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1317/3 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 26 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro vlastníka domu
č. p. 329 na ul. Pod Mlýnem ve Zlíně

Usnesení
33/4R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1276/30 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
2405 m2 pro výsadbu ovocného sadu a chov hospodářských zvířat

Usnesení
34/4R/2020

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, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej
části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 30 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č. p. 6191 na ul.
Podvesná VIII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle platné CMZ
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
35/4R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej objektu vyřazeného telefonního automatu na ul. Tř.
Tomáše Bati u objektu č. p. 204, umístěného na částí pozemku p. č. 206/6 o
výměře 1 m2 za cenu ve výši 1000 Kč bez DPH
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Usnesení
36/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180227 ze dne 26. 3.
2018 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a
, oba
bytem
jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je snížení výměry předmětu výpůjčky, tj. pozemku p. č. 980/6 k.
ú. Zlín plochu o 30 m2
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce č. 1635750067 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a
oba
bytem
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je ukončení výpůjčky části pozemku p. č. 980/7 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře 20 m2 pro vybudování parkovacího stání, ke dni 25.2.2020
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
37/4R/2020

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 č. p. 443, Santražiny ve Zlíně, Santražiny 443, 760 01 Zlín,
IČO 26301989 jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p.č. 470/2, p.č. 3565/20 a p.č. 3565/34 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
370 m2 za účelem umístění lešení při revitalizaci domu č. p. 443, umístění
mobilního WC a skladu materiálu, na dobu určitou, s účinností od podpisu
smlouvy, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle do 31. 12. 2020, s
výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
38/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1071/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 36 m2 za účelem umístění lešení u rodinného domu č. p. 2731 a
předláždění zpevněné plochy před rodinným domem, 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

- 12 -

pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
39/4R/2020

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
– zemní kabelové vedení NN a kabelová skříň NN v pilíři v rámci akce „Zlín,
p. Sýkorovský, kabelová přípojka 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. 3256/9, p. č. 3256/10, p. č.
3256/11 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
40/4R/2020

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
– zemní kabelové vedení NN a kabelové skříně NN v rámci akce „Mladcová,
Synot Real, přel. 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. 285, p. č. 555/1, p. č. 555/23, p. č. 591/38, p. č. 595, p. č. 602/3,
p. č. 602/4 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
41/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 808/1 k. ú. Kudlov o výměře 1078
m2

Usnesení
42/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
1500 m2 za účelem umístění lešení, zařízení staveniště, výměny vstupních
nástřešků a předláždění vchodů při realizaci zateplení bytového domu č. p.
4912-4917 v ul. Na Honech II ve Zlíně
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Usnesení
43/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2988/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
200 m2 za účelem vybudování parkovacích stání

Usnesení
44/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1241/2 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín, o
výměře do 21 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového
chodníku k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 151/2 k. ú. Kostelec
u Zlína

Usnesení
45/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 574/58 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o výměře do 41 m2 za účelem vybudování chodníku k budoucí zástavbě
bytových a rodinných domů na pozemcích investora

Usnesení
46/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3162 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 40
m2 za účelem vybudování přístupového chodníku a sjezdu z komunikace k
rodinnému domu č. p. 2445 na ul. U Splavu ve Zlíně

Usnesení
47/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře do 30 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu
č. p. 6196 na ul. Podvesná VII ve Zlíně, vč. vybudování přístupového
chodníku

Usnesení
48/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 115/20 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře do 420 m2 za účelem údržby zeleně

Usnesení
49/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1986/9 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
o výměře do 50 m2 za účelem scelení pozemků

Usnesení
50/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 322/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 50 m2 za účelem vybudování parkovací plochy u objektu č. p. 40
na ul. Kvítková ve Zlíně.

Usnesení
51/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním
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městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a společností Praktiko Zlín s.r.o., Středová 4786, 760
05, IČO 08579415, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor
sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 4786, která je
součástí pozemku p. č. st. 7267/1 k. ú. Zlín, obec Zlín (ul. Středová), prostor
č. 9110 o výměře 98,64 m2 za účelem provozu ordinace praktického lékaře
pro dospělé, za nájemné 1 000 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s
výpovědí dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína nájemci Praktiko Zlín s.r.o., se
sídlem Středová 4786, 760 05 Zlín, IČO 08579415 s provedením technického
zhodnocení prostor sloužících podnikání č. 9110 - ordinace praktického lékaře
pro dospělé, v budově č. p. 4786, která je součástí pozemku p. č. st. 7267/1 k.
ú. Zlín, obec Zlín (ul. Středová), na náklady nájemce.
Usnesení
52/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem a
Martinou Kvapilovou, Přílepy 315, 769 01, IČO 01337475, jakožto
dlužníkem, jejímž předmětem je uznání dluhu a úhrada dlužného nájemného
ve výši 49 658,71 Kč včetně úroků z prodlení, vyplývající ze smlouvy o nájmu
prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 4211 - 4217,
ul. Dlouhá, Zlín, stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 k. ú. Zlín o celkové výměře
297,67 m2 pro prodejnu dětského a kojeneckého zboží, oblečení a těhotenské
módy - prodejna „MALÝ CIPÍSEK“ ve splátkách ve výši 5 000 Kč/měsíc
(březen 2020 - 5 000,71 Kč, duben 2020 - listopad 2020 po 5 000 Kč, prosinec
2020 - 4 658 Kč) s tím, že zálohy za energie a služby budou řešeny samostatně
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
prominutí úhrady smluvní pokuty ve výši 4.825 Kč za pozdní úhrady
nájemného a záloh energií v roce 2019 u nájmu nebytového prostoru v objektu
č. p. 4211–4217 (jednotka č. 4216/5), ul. Dlouhá ve Zlíně o výměře 297,67
m2 pro prodejnu dětského a kojeneckého zboží, oblečení a těhotenské módy prodejna „MALÝ CIPÍSEK“ pro Martinu Kvapilovou, Přílepy 315, 769 01,
IČO 01337475

Usnesení
53/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 0283924, jako povinným a Cetin a.
s., se sídlem Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063,
jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě,
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení na pozemku p. č. 628/7 a p. č. 645/4 v k. ú. Zlín, obci
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Zlín, v rozsahu dle geometrického plánu č. 9060-138/2019, kdy služebnost
zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za
účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, na dobu neurčitou,
za úplatu ve výši 1 000 Kč + DPH v zákonné výši
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
54/4R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením 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. 7130
o výměře 92 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.
p./ č. e., vše v k. ú. Zlín, obci Zlín z vlastnictví statutárního města Zlína do
vlastnictví Zlínského kraje
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlíně ke schválení

Usnesení
55/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Střední školou gastronomie
a obchodu Zlín, příspěvkovou organizací, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO
00545121, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.
č. 1087/10 v k. ú. Zlín, obci Zlín o výměře 10 m2, za účelem umístění
nájezdové rampy pro tělesně postižené k budově bez č.p./e.ev., která stojí na
pozemku p. č. st. 7683 v k. ú. Zlín, obci Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou tři měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek Odboru stavebních a dopravních řízení a Odboru kultury a
památkové péče
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Mateřskou školu Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO 71007695, jako
půjčitelem, s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Domem dětí a mládeže ASTRA
Zlín, příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín,
IČO 75833514, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je bezplatné poskytnutí
části nebytového prostoru v budově č. p. 3778 na pozemku p.č. st. 4594 o
výměře 308 m2 a části pozemku p. č. 281/2 o celkové výměře 1 105 m2, vše
v obci Zlín, k. ú. Zlín (ul. Osvoboditelů) za účelem provozu vypůjčitele, na
dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní dobou
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora podpisem předmětného
souhlasu.
Usnesení
57/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
(bezbariérový byt) v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách,
o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3. 2020,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
, jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 29. 2. 2020,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
, jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 292
na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 2 + kk, ke dni 29. 2. 2020,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
, jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích, o velikosti 1 +
kk, ke dni 29. 2. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi nájmu bytu č.
v domě čp. 4699 na ulici Okružní ve Zlíně,
který má v nájmu pan
dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v
případě nevrácení bytu podání žaloby o vyklizení bytu.

Usnesení
59/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi nájmu bytu č.
v domě čp. 5258 na ulici Slezská ve Zlíně,
který má v nájmu paní
, dle § 2288 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, a v případě nevrácení bytu po uplynutí výpovědní doby, podání žaloby
o vyklizení bytu.
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Usnesení
60/4R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
: – pohledávka z
nájmu obytné místnosti na adrese Gahurova 5289/5, Zlín, v celkové výši 13
112 Kč bez příslušenství;
2.
:
– pohledávka z nájmu bytu na adrese třída Svobody 741, Zlín - Malenovice, v
celkové výši 72 904 Kč bez příslušenství;
3.
: - pohledávka
z nájmu bytu na adrese Obeciny 2993/2, Zlín, v celkové výši 25 674 Kč bez
příslušenství;
4.
: – pohledávka
z nájmu bytu na adrese Středová 4786/514, Zlín, v celkové výši 22 503 Kč bez
příslušenství;
5.
: –
pohledávka z nájmu bytu na adrese Nad Ovčírnou IV 344/209, Zlín, v celkové
výši 68 077,15 Kč bez příslušenství; - pohledávka z nájmu obytné místnosti
na adrese třída 3. května 548/11, Zlín– Malenovice, v celkové výši 8 321 Kč
bez příslušenství.

Usnesení
61/4R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.49/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2019 v souladu s usnesením č.94/24R/2019 dle přiložených
tabulek a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína rozpočtové opatření vzít na vědomí.

Usnesení
62/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 6/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.2 řádku č.2 a tabulky č.3
řádku č.2,
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
63/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
64/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v roce
2020 příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ:00090026 ve výši
9 500 000,-Kč
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Usnesení
65/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2020 příspěvkové
organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy č.1,
2. odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy č. 2.

Usnesení
66/4R/2020

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

Usnesení
67/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny MgA. Petru Michálkovi, řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Zlín za 2. pololetí roku 2019, dle přílohy

Usnesení
68/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí individuální podpory z Fondu Zlínského kraje na
projekt "Pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů místní části Zlín-Jaroslavice" ve výši 300 000 Kč v rámci
spolufinancování programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR "Účelové investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí" pro rok 2020,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem a předložením žádosti o
dotaci včetně všech náležitostí a navazujících podkladů dle podmínek
dotačního titulu.

Usnesení
69/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč pro Klub vojenských
výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s., se sídlem Nad
Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín, IČO 27025519,
2) uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Klubem
vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s., se sídlem
Nad Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín, IČO 27025519, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč, za účelem
podpory činnosti spolku na rok 2020
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/4R/2020

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 služby „Studie proveditelnosti Tunel – Centrum, Zlín“
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pověřuje
Michala Čížka, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména
schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a realizací
některých úkonů, souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
71/4R/2020

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 „47 přístřešků MHD ve Zlíně,“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Veronika Kočířová, Odbor právní

Usnesení
72/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Zlín, Štípa - kanalizace ul. Ke Hřišti"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
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účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Jana Smutná, Odbor právní
Andrea Hrdličková, Odbor majetkové správy
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Veronika Kočířová, Odbor právní
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Usnesení
73/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Rámcová smlouva - malířské a natěračské práce v bytech,
nebytových prostorech a garážích ve vlastnictví statutárního města Zlína“
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
74/4R/2020

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
"Pojištění silničních a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období
2020-2022"
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a dále
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
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jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Marie Kunstová, Odbor právní
Náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Tomáš Lang, Odbor kanceláře primátora
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
75/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby "Pozáruční servis a opravy motorových
vozidel MMZ pro období 2020 - 2022"
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, 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 účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Tomáš Lang, vedoucí Odboru kanceláře primátora
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
76/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či
založených organizací", zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm.
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Pojištění majetku
a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených
organizací“, a to dodavatele ČSOB Pojišťovna, a.s., člena holdingu ČSOB, se
sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO
45534306, nabídková cena 15 746 152,00 Kč/24 měsíců pojištění, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
77/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Lávka Z13 přes
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Dřevnici, Zlín - Prštné“, a to dodavatele KKS, spol. s.r.o., se sídlem Příluky
386, 76001 Zlín, IČO: 42340802, nabídková cena bez DPH 4.440.818,62 Kč
a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
78/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na provedení studie "Parkovací dům na ul. Slezská Jižní
Svahy" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a CENTROPROJEKT GROUP a.s.,
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO:01643541 jako zhotovitelem za cenu 178
500,- Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení a dokumentace provedení stavby na akci „Rekreační park
Maják“ mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem
ARBOREA Březová s.r.o. se sídlem Březová č.p. 186, 763 15 Březová, IČO:
15527379 za cenu 150 735,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
80/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních služeb č.
1300080001 ze dne 14. 5. 2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 jako klientem a JUDr. Bc.
Michalem Březovjákem, se sídlem Školní 3362/11, 760 01 Zlín, IČ 71464794,
jako advokátem, jehož předmětem je změna výše odměny advokáta, rozsahu
poskytovaných právních služeb a dále sjednání ukončení smlouvy okamžikem
dosažení celkové odměny advokáta za období od účinnosti dodatku č. 2 ve
výši 2.000.000 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
81/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci č. D/2175/2017/STR ze dne
12. 3. 2018 mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO
70891320, jako realizátorem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání,
statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jako realizátorem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v obci s
rozšířenou působností (ORP) Zlín a ostatními realizátory místních akčních
plánů ve Zlínském kraji, dle přílohy.
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením a podpisem přiloženého
dodatku
Usnesení
82/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách mezi FC FASTAV Zlín,
a. s., se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČO: 25568752 a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, na základě které se statutární město Zlín zaváže zajistit
prostřednictvím své jednotky sboru dobrovolných hasičů požární asistenční
službu při fotbalových utkáních FC FASTAV Zlín, a. s., konaných na stadionu
ve Zlíně, za cenu 3 000,- Kč bez DPH za jednotlivé utkání, a to na dobu do
31.12.2020,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 542, Jarošov,
686 01 Uherské Hradiště, IČO: 44962185, jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je výměna výtahového stroje výtahu B v bytovém domě č. p. 4699,
ul. Okružní, Zlín včetně propojení do systému DUPLEX, za cenu 477 700 Kč
bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o přefakturaci elektrické energie na Lesním hřbitově Zlín,
a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
a obchodní korporací Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., se sídlem Filmová 412,
760 01 Zlín, IČ: 47901519, která stanoví práva a povinnost stran předmětné
smlouvy, jakož i způsob přefakturace nákladů za spotřebovanou elektrickou
energii pro provoz areálu Lesního hřbitova Zlín, který zahrnuje spotřebu el.
energie naměřenou podružným elektroměrem,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
85/4R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. j. 88/25R/2019 ze dne 16.12.2019 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zajištění
stravování č. 2000180050 ze dne 1. 3. 2018 mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dodavatelem a Body and
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Smile, z. ú., se sídlem třída Tomáše Bati 3930, 760 01 Zlín, IČO 05692776,
jako odběratelem, jehož předmětem je změna ceny jednoho oběda v jídelně
Rehabilitačního stacionáře, Žlebová 1590, Zlín, pro děti a zaměstnance v
dětské skupině Body and Smile, z. ú., ze 60 Kč + DPH v zákonné sazbě na
66,10 Kč + DPH v zákonné sazbě, a to s účinností od 1. 1. 2020"
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zajištění stravování č. 2000180050 ze dne
1. 3. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako dodavatelem a Body and Smile, z. ú., se sídlem třída
Tomáše Bati 3930, 760 01 Zlín, IČO 05692776, jako odběratelem, jehož
předmětem je:
- změna ceny jednoho oběda a odpolední svačiny v jídelně Rehabilitačního
stacionáře, Žlebová 1590, Zlín, pro děti v dětské skupině Body and Smile, z.
ú., ze 47,83 Kč + DPH v zákonné sazbě na 52,17 Kč + DPH v zákonné sazbě
u oběda a z 8,69 K + DPH v zákonné sazbě na 13,04 Kč + DPH v zákonné
sazbě u odpolední svačiny,
- změna ceny jednoho oběda v jídelně Rehabilitačního stacionáře, Žlebová
1590, Zlín, pro zaměstnance v dětské skupině Body and Smile, z. ú., ze 60 Kč
+ DPH v zákonné sazbě na 66,10 Kč + DPH v zákonné sazbě, a to s účinností
od 1. 3. 2020
pověřuje
Mgr. Romanu Sagnerovou, vedoucí organizační složky Rehabilitační
stacionář, dojednáním ostatních náležitostí předmětného dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.
Usnesení
86/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako obdarovaným a
jako dárkyní, jejímž předmětem je darování
historického nábytku z "baťovského půldomku";
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako obdarovaným a
jako dárkyní, jejímž předmětem je
darování historického nábytku z baťovského půldomku;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/4R/2020

Rada města Zlína
pověřuje
Mgr. Romanu Sagnerovou, vedoucí organizační složky Rehabilitační
stacionář, Žlebová 1590, 760 01 Zlín, realizací úkonů elektronické
administrace Přílohy č. 2 a předávání dokladů, které se týkají Přílohy č. 2
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smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen Příloha č. 2), ve
smyslu předávání informací o technickém a personálním vybavení
poskytovatele zdravotních služeb níže uvedeným zdravotním pojišťovnám
(dále jen ZP) elektronickou cestou prostřednictvím Portálu ZP a zároveň ji
pověřuje přebírat zprávy týkající se elektronické administrace Přílohy č. 2, a
to prostřednictvím Portálu ZP
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, vyhotovením a podpisem
předmětného pověření.
Usnesení
89/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
administraci programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020.

Usnesení
90/4R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 53/2R/2020 ze dne 20.1.2020 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje uzavření Licenční smlouvy o udělení souhlasu s užitím archivních
materiálů mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako nabyvatelem a spolkem DILIA, divadelní, literární,
audiovizuální agentura, z. s., Krátkého 143/1, 190 03 Praha 9, IČO: 65401875
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je udělení souhlasu s užitím zvukově
obrazového záznamu audiovizuálních archiválií o celkové délce 59 sekund
použitých ve filmu Zlínský klenot za celkovou cenu 5 000 Kč včetně DPH";
schvaluje
uzavření Licenční smlouvy o udělení souhlasu s užitím archivních materiálů
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako nabyvatelem a spolkem DILIA, divadelní, literární,
audiovizuální agentura, z. s., Krátkého 143/1, 190 03 Praha 9, IČO: 65401875
jako poskytovatelem, jejímž předmětem je udělení souhlasu s užitím zvukově
obrazového záznamu audiovizuálních archiválií o celkové délce 59 sekund
použitých ve filmu Zlínský klenot za celkovou cenu 5 000 Kč bez DPH;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/4R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. j. 104/2R/2020 ze dne 20. 1. 2020 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem NADĚJE, pobočka Zlín (IČO:
00570931), 9000 Kč, Velikonoční jarmark na plácku, 26.3.2020, Tkalcovna
NADĚJE Zlín, Na Honech I/5540, Zlín; pověřuje MUDr. Miroslava Adámka,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem",
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem NADĚJE, pobočka Zlín (IČO: 00570931),
9000 Kč, Velikonoční jarmark na plácku, 2.4.2020, Tkalcovna NADĚJE Zlín,

- 26 -

Na Honech I/5540, Zlín,
pověřuje
Mudr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
92/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout inzertní plochy na mapách městského orientačního
systému, které jsou v majetku města na dobu 3 let dle přílohy

Usnesení
93/4R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
žádost projekční kanceláře “ATELIER 2007“ o udělení výjimky z OZV č.
8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006, pro umístění pylonu s reklamním
zařízením o maximální výšce horní hrany reklamního zařízení 10m nad
terénem pro provozovnu “Restaurace McDonalďs“, o rozměrech samotného
zařízení max. 4 m2, na parcele č. 250/55, k. ú. Malenovice u Zlína ve
vlastnictví Czech Retail Project Beta k.s.

Ing. et Ing. Jiří IIng. et Ing. Jiří Korec
primátor v.r.

MUDr. Miroslav Adámek
náměstek primátora v.r.

I
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