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
24. schůze

7. 12. 2020

Usnesení
1/24R/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. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře 10 m2 za účelem vybudování parkovacího stání u bytového
domu č. p. 883 na ul. Kotěrova ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/24R/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. 3846/3 (díl 5 + 6) o výměře 385 m2
k. ú. Zlín, obec Zlín, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000180823 ze dne 25. 6. 2018 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výměry předmětu
nájmu o část pozemku p. č. 3877/4 (díl 2) o výměře 110 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, nově na výměru 90 m2 (díl 7), k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
4/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p. č. st. 7649 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 47
m2 zastavěného objektem stavby občanské vybavenosti, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
5/24R/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, kabelová skříň, uzemnění v rámci akce „Zlín,
p. Gregůrek, kabelové vedení NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1060/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/24R/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, kabelový NN v pilíři v rámci akce „Mladcová,
Salim Eid Eisse Eid, kab. 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. 82/14, p. č. 602/9, p. č. 602/10, p. č. 608/1, p.
č. 608/4, p. č. 608/5, p. č. 612 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/24R/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
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– zemní kabelové vedení VN, NN, telekomunikační síť a uzemnění v rámci
akce „Racková, Zamizet, Lokalita NN, VN, TS, Opt.“, 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. 593/1, p. č. 593/2, p. č.
593/3 k. ú. Racková, obec Racková
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/24R/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 Zlín Net, a. s., Nad Stráněmi 5656, 760
05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je vedení
optické sítě v rámci akce „Metropolitní síť Zlínnet – Prštné, Rezidence Terasy
Prštné“, 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.
1157/1, p. č. 1157/2, p. č. 1183/1, p. č. 1183/7, p. č. 1183/14 k. ú. Prštné, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
9/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 190/14, p. č. 201/3, p. č. 1112/3, p. č.
1112/18, p. č. 1112/19, p. č. 1112/20 vše k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
do 480 m2 za účelem využití pro zařízení staveniště, činnost stavební
techniky, oplocení stavby, manipulační a odstavné plochy, ochranné
konstrukce chodníku, komunikace a inž. sítí v rámci akce „UTB – demolice
objektu U1 Fakulty technologické, Vavrečkova č. p. 275“

Usnesení
10/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204275 ze dne 16. 6.
2020, jehož předmětem bude rozšíření předmětu a účelu výpůjčky pozemku
p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměru 15 m2 a účel vybudování zpevněné
plochy před garáží rodinného domu č. p. 6194 na ul. Podvesná VII ve Zlíně

Usnesení
11/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1433/37 a p. č. 1433/41 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín o celkové výměře do 1050 m2 za účelem provedení zateplení
bytového domu, včetně opravy okapového chodníku, oprava balkonů, zařízení
staveniště (lešení, skladovací prostory mobilní WC, šatny) v rámci revitalizace
bytového domu č. p. 298 - 300 na ul. Boněcko I ve Zlíně - Přílukách
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Usnesení
12/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 980/48 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 70 m2 za účelem vybudování přístavby,
přístupového chodníku, odstavného stání, zpevněných ploch a oplocení k
rodinnému domu č. p. 1632 na ul. Lipová ve Zlíně

Usnesení
13/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1226/1 k. ú. Kostelec u Zlína, obec zlín o
výměře do 35 m2 pro sjezd z komunikace na pozemky p. č. 546/4, p. č. 546/5,
p. č. 546/6, p. č. 546/7, p. č. 546/8, p. č. 546/9 vše k. ú. Kostelec u Zlína ve
vlastnictví žadatele v rámci výstavby „Bytového komplexu Kostelec u Zlína“

Usnesení
14/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, prodat části pozemků p. č. st. 440/1 a p. č. 2977/2 k. ú. Zlín,
obec Zlín o celkové výměře do 75 m2 pro sjezd z komunikace a zpevněné
plochy k rodinnému domu č. p. 542 na ul. Na Výsluní ve Zlíně

Usnesení
15/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat části pozemků p. č. 68/2, p. č. 3247/9 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 70 m2 za účelem vybudování přístavby
vč. schodiště, parkovacího stání, zpevněných ploch, chodníku a okapového
chodníku k rodinnému domu č. p. 1459 na ul. Podvesná XIV ve Zlíně

Usnesení
16/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na rozšíření počtu kupujících části pozemku p. č. 3256/17 k. ú. Zlín,
obec Zlín zastavěného přístavbou k bytové jednotce č. 2 v domu č. p. 1243 na
ul. Zálešná VIII ve Zlíně

Usnesení
17/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 1610/2 a p. č. 1687 k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové výměře do 1 200 m2 pro zařízení
staveniště, umístění lešení, vybudování zpevněných ploch pro vjezd, obslužné
komunikace, parkovací stání a chodníky v rámci výstavby bytového domu o
6 NP po dobu výstavby „Bytového domu Zborovská“
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 1610/2 a p. č. 1687 k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové výměře do 350 m2 pro umístění
zpevněných ploch pro vjezd, obslužné komunikace, parkovací stání, chodníky
v rámci výstavby bytového domu o 6 NP po ukončení výstavby „Bytového
domu Zborovská“

Usnesení
18/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
SYNOT REAL ESTATE, k.s., Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 26221276, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemků p. č. 1090/81, p. č. 1034/1, p. č. 1029/1, p. č. 1034/2, p. č.
1034/7, p. č. 1090/39, p. č. 1034/6, p. č. 1034/4, p. č. 3542/2, p. č. 3542/1, p.
č. 1034/5, p. č. 1034/8 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 21 000 m2
na dobu určitou 10 let, s výpovědní dobou 1 rok, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za účelem provozování lyžařského areálu
s podmínkou údržby zeleně dle podmínek OMZ a OŽPaZ
schvaluje
udělení souhlasu vypůjčiteli společností SYNOT REAL ESTATE, k.s.,
Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 26221276 s
provozováním lyžařského areálu na pozemcích p. č. 1090/81, p. č. 1034/1, p.
č. 1029/1, p. č. 1034/2, p. č. 1034/7, p. č. 1090/39, p. č. 1034/6, p. č. 1034/4,
p. č. 3542/2, p. č. 3542/1, p. č. 1034/5, p. č. 1034/8 k. ú. Zlín o celkové výměře
do 21 000 m2 třetí osobou za podmínky, že vypůjčitel bude písemně
informovat půjčitele, statutární město Zlín o osobě provozovatele (identifikace
této osoby)
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem a udělením souhlasu
Usnesení
19/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 22671951,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v II. nadzemním podlaží budovy č. p. 4886 o výměře 14,30
m2, která je součástí pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem
činnosti Samari, z.s. dle stanov, od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 401
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
20/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 22671951,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových
prostor v II. nadzemním podlaží budovy č. p. 4886, která je součástí pozemku
p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 14,3 m2, dohodou ke dni 31. 12.
2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
21/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Olgou Bartáškovou, Broučkova 292, 760 01 Zlín - Příluky,
IČO 48748731, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor nacházejících se v III. nadzemním podlaží budovy č. p. 292 o výměře
25,05 m2 stojící na pozemku p. č. st. 923, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, za
účelem skladu čisticích prostředků a zařízení pro úklid v bytech, od 1. 1. 2021,
za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle
OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
22/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností KAFKA a Spol. s.r.o., Klabalská I 492, Mladcová, 760 01 Zlín,
IČO 29270448, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
podlahové plochy 1 m2, nacházející se v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
292 na ul. Broučkova ve Zlíně, dohodou ke dni 28. 2. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 26593823, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je ukončení výpůjčky nebytových prostor v I. nadzemním podlaží
budovy č. p. 4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře 15 m2, dohodou ke dni 31. 12. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
24/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností PORES, s.r.o. v likvidaci, třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín,
IČO 25301179, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 1276 stojící na
pozemku p. č. st. 4299, k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 23,10 m2, dohodou ke
dni 28. 2. 2020;
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
25/24R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností KAVÁRNA - CUKRÁRNA s.r.o., Dřevnická 4133, Příluky, 760
01 Zlín, IČO 26934281, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu nebytových prostor v I. podzemním podlaží budovy č. p. 12 na náměstí
Míru ve Zlíně, která je součástí pozemku p. č. st. 299 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 157,7 m2, dohodou nejpozději ke dni 31. 12. 2020 a v případě
neuzavření dohody o ukončení nájmu podání výpovědi z nájmu nebytových
prostor společnosti KAVÁRNA - CUKRÁRNA s.r.o., Dřevnická 4133,
Příluky, 760 01 Zlín, IČO 26934281;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem a v případě jejího neuzavření podáním
výpovědi.

Usnesení
26/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína ve znění dle
přílohy č. 1
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem Pravidel nájmu
bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína
schvaluje
pozastavení přijímání žádostí o nájem bytu dle Pravidel poskytování bydlení
v nájemních bytech, Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených a Pravidel poskytování dočasného
bydlení ve startovacích bytech, vše ve vlastnictví statutárního města Zlína, a
to do 31. 3. 2021.

Usnesení
27/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přímý prodej jednotky č. 1089/1 o velikosti 2 + kk, o podlahové
ploše 59,20 m², v domě č. p. 1089 (ul. Bratří Sousedíků) na pozemku p. č. st.
1507, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 252/1000 na společných částech
domu č. p. 1089 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 252/1000 k
pozemku p. č. st. 1507 o výměře 128 m2, v k. ú. Zlín, obci Zlín, za minimální
kupní cenu, která je stanovena ve výši 1 550 000 Kč, tj. 100 % ceny tržní, dle
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších právních
předpisů a z cenového předpisu MF, platného ke dni ocenění, který zákon
provádí.
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Usnesení
28/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 292
na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 12. 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 manžely
jako nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 12. 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 paní
, jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp.
4699 na ul. Okružní ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 12. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
29/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na služby
„Poskytování služeb technických pracovníků ve vybraných bytových domech
v majetku SMZ” 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 „Poskytování
služeb technických pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku
SMZ“, a to dodavatele František Holík, se sídlem: Tečovice 101, PSČ 763 02,
IČO: 60580313, nabídková cena: 119,00 Kč bez DPH a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným
dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník,
který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
30/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr zveřejnit změnu nájemce u garážového stání č. 37 v budově č. p. 4697,
která je součástí pozemku p. č. st. 6643 (garáž G 18, ul. Středová - Okružní) v
k. ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou
zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. DPH;

Usnesení
31/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 52/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
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Usnesení
32/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 53/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
33/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2020 poskytnutých městu
na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které
nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání
RMZ v roce 2020,
2. přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2020, které nebyly
součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMZ v
roce 2020 a které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, ale umožní
správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové
skladby v závislosti na jejich druhu

Usnesení
34/24R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
auditované výsledky hospodaření obchodní společnosti Berani Zlín, s.r.o., IČ
25566016 za účetní období 1.5.2019 - 30.4.2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
35/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2020 příspěvkové
organizace Městské divadlo Zlín, IČ: 00094838, dle přílohy č.1,
2. odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín,
IČ: 00094838, dle přílohy č. 2.

Usnesení
36/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny MgA. Petru Michálkovi, řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Zlín za 2. pololetí roku 2020, dle přílohy

Usnesení
37/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Ireně Majtnerové, ředitelce LINKY SOS Zlín,
příspěvkové organizace statutárního města Zlína, dle přílohy

Usnesení
38/24R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
a) se stanovením paušální částky ve výši 280 Kč/hod., která se použije pro
výpočet náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, a to
pro kalendářní rok 2021,
b) se stanovením nejvyšší částky ve výši 9.000 Kč/kalendářní měsíc, kterou
lze poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
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neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, a to
pro kalendářní rok 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
39/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změnu účelu použití finančních prostředků ve výši 15 000,00 Kč, které jsou
schváleny v rozpočtu statutárního města Zlína k použití v roce 2020 na
poskytování věcných vánočních darů osobám ohroženým sociálním
vyloučením dle usnesení č. 57/17R/2018 z 10. 9. 2018, na jejich použití v r.
2020 na poskytování věcných darů osobám ohroženým sociálním vyloučením
dle usnesení č. 91/18R/2018 z 24. 9. 2018.

Usnesení
40/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změnu rozsahu provozu MHD na období od 7. 12. 2020, a to tak, že bude
obnoven běžný rozsah provozu MHD, odsouhlasený pro dopravní rok
2020/2021,
zamítá
zvýšení skutečné kompenzace provozu MHD odsouhlasené pro kalendářní rok
2020,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, vyrozuměním Dopravní společnosti
Zlín -Otrokovice, s. r. o., IČ 60730153, o skutečnostech dle bodů 1) a 2 )
tohoto usnesení.

Usnesení
41/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jednací řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou
zakázku „Rozšíření MIS Cityware“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
42/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul.
Vodní“
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, náměstek primátora
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
43/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky na služby "Rozšíření licencí k SW
GINIS", a to dodavatele GORDIC spol. s r.o., IČO 47903783, se sídlem
Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01 a uzavření Dodatku č. 3 k servisní smlouvě,
jehož předmětem bude rozšíření systému stávajících licencí k SW GINIS v
hodnotě 224.480 Kč bez DPH, a zvýšení servisní podpory o 29.680 Kč bez
DPH/12 měsíců.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí, podpisem
smlouvy a dodatku

Usnesení
44/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Plán udržitelné městské mobility města Zlína” 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 o dílo v zadávacím řízení „Plán
udržitelné městské mobility města Zlína“, a to dodavatele HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 457971170, se sídlem: Sokolovská 100/94,
Karlín, 186 00 Praha 8, nabídková cena bez DPH: 4 449 000,00 Kč a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s
vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy
vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
45/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Modernizace
parkovacího systému v podzemních garážích KCZ“, a to dodavatele CROSS
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Zlín, a.s., IČO: 60715286, se sídlem Hasičská 397, 763 02, nabídková cena
bez DPH: 1 771 823,00 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
46/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
dohodu o oprávněné osobě, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako odběratelem , obchodní
korporací Moravská vodárenská, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc,
IČ: 61859575 jako provozovatelem a zapsaným spolkem Fotbalový club Zlín,
z.s., se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, jako oprávněnou osobou,
jejímž předmětem je prohlášení oprávněné osoby, že přistupuje ke Smlouvě o
o dodávce a odvádění odpadních vod č. 45139563 uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
odběratelem a obchodní korporací Moravská vodárenská, a.s., se sídlem
Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575, jako provozovatelem, jakož i k
veškerým právům a povinnostem z ní plynoucích,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem předmětné dohody.

Usnesení
47/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem a obchodní společností
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín, IČO
28342038, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je narovnání vzájemných
vztahů v návaznosti na nabytí nemovitého majetku společností Nemovitosti
města Zlína, spol. s r.o., dle zdůvodnění,
b) uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 1600 10 0309 ze dne 28. 12.
2009 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako nájemcem a obchodní společností Nemovitosti města Zlína,
spol. s r.o., náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín, IČO 28342038, jako
pronajímatelem, jehož předmětem je změna rozsahu pronajímaného majetku
uvedená v příloze č. 1 smlouvy a změna výše nájemného o částku 867.660,00
Kč bez DPH na celkovou částku 2.839.941,00 Kč bez DPH, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
o narovnání a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3600120002, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
jakožto nabyvatelem a společností GORDION, s.r.o., IČO: 26147921, se
sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 6 - Vysočany, nástupnická společnost:
Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem Nad hradním vodojemem
1108/53, 162 00 Praha 6 - Střešovice, jakožto poskytovatelem, na poskytování
služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
eGordion", jehož předmětem je doplnění smlouvy o možnost nabyvatele přejít
do režimu neaktivního profilu zadavatele, cena v režimu neaktivního profilu 6
900 Kč/měsíc.
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pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1
ke Smlouvě, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
49/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
počítačových programů firmy VITA software, jejich další obnově a rozvoji ze
dne 3. 9. 2009, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem
a společností VITA software, s. r. o., se sídlem v Praze 6, Na Beránce 57/2,
PSČ: 160 00, IČ: 61060631, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření
licencí a implementaci produktů Přestupky, AIS VITA – Přestupky, vazby na
Příjmy a Spisovou službu, za cenu ve výši 16 600 Kč bez DPH a navýšení
roční technické podpory o 3 320 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku č. 5, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400190105 ze dne 18.11.2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO:00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT
GROUP a.s., IČO:01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, jako
zhotovitelem, na vypracování studie na akci "Parkování pod I. segmentem
Jižní Svahy", jehož předmětem je změna termínu plnění, a to prodloužení
ukončení plnění díla nejpozději do 31.1.2021.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem.

Usnesení
51/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se
sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02 , IČO 60711086, jako
poskytovatelem, jejímž předmětem je sběr, přeprava a odstranění směsného
komunálního odpadu, umístněného u hasičských zbrojnic v majetku
objednatele, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce bez uvedení
důvodu, za cenu dle ceníku poskytovatele, tj. 11 336,00 Kč bez DPH a zrušení
smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu č. 3933/602/15 ze dne
20.2.2015 ve znění dodatku č. 1.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
52/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
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00283924, jako objednatelem a Technickými službami Zlín, s. r. o., se sídlem
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je sběr, přeprava a odstranění směsného komunálního
odpadu – kat. číslo 20 03 01, vytříděné odpadní neznečištěné papírové a
lepenkové obaly - kat. čís. 15 01 01 a vytříděné odpadní neznečištěné plastové
obaly - kat. čís. 15 01 02, - technikou a zařízením poskytovatele, kdy
odstranění odpadu č. 20 03 01 je 1x týdně, 1 ks nádoby 240 L, odstranění
odpadu 15 01 01 je 1x za 2 týdny vč. pronájmu 1 ks nádoby 1100 L, odstranění
odpadu 15 01 02 je 1x za 2 týdny vč. pronájmu 1 ks nádoby 1100 L, vše za
cenu dle aktuálního ceníku, místem vývozu je Rehabilitační stacionář Žlebová
1590, 760 01 Zlín, s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu a zrušení smlouvy o odstranění směsného
komunálního odpadu č. 3139/632/04 (N) ze dne 2.8.2004 ve znění dodatků č.
1–4
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
53/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a Technickými službami Zlín, s. r. o., se sídlem
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je sběr, přeprava a odstranění směsného komunálního
odpadu – kat. číslo 20 03 01 - technikou a zařízením poskytovatele, 1x týdně,
2 ks nádoby 240 L, za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele, místem
vývozu jsou Jesle – Tyršovo nábřeží 747, Zlín, které jsou organizační složkou
statutárního města Zlína, s účinností od 1.1.2021 na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu a zrušení smlouvy o
odstranění směsného komunálního odpadu č. 3066/632/04 ze dne 7.4.2004 ve
znění dodatků č. 1 – 3.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a Technickými službami Zlín, s. r. o., se sídlem
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je sběr, přeprava a odstranění směsného komunálního
odpadu – kat. číslo 20 03 01 - technikou a zařízením poskytovatele, kdy
odstranění směsného komunálního odpadu – 20 03 01 je 1x týdně, 1 ks nádoby
1100 L, za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele, místem vývozu jsou
Jesle – Budovatelská 4820, 760 05 Zlín, které jsou organizační složkou
statutárního města Zlína, s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu a zrušení smlouvy o
odstranění směsného komunálního odpadu č. 3523/632/04 ze dne 14.7.2004
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ve znění dodatků č. 1 – 3
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
55/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého
ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112 uzavřené dne 26.1. 2018 mezi
objednatelem statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924 a poskytovatelem
Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení V 321, 763 02
Zlín, IČ: 60711086, kterým se upravují ceny za poskytované služby ode dne
1.1.2021 dle zdůvodnění;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na odběr palivového dříví mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
prodávajícím a Josefem Poláchem, místo podnikání Jar. Staši 223, 763 02
Zlín, Malenovice, IČO 72369451, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
palivového dříví ze všech částí území statutárního města Zlín za kupní cenu:
sekce Zlín-západ ve výši 70,00 Kč/m3 bez DPH
sekce Zlín-jih ve výši 70,00 Kč/m3 bez DPH
sekce Zlín-sever ve výši 70,00 Kč/m3 bez DPH,
na dobu určitou - rok 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
57/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž 6 ks parkových laviček výrobní
řady Vera s opěradlem a 2 ks kruhových laviček Vera Solo v parku u
Kudlovské přehrady ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a obchodní společností mmcité 1 a.s., IČ: 27670864 se sídlem
č.p. 519, 687 12 Bílovice jako zhotovitelem, za cenu 189 168,00 Kč bez DPH
a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
58/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 020 0101 ze dne 23. 9. 2020
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce " Revitalizace
prostoru v Centrálním parku Jižní Svahy u travnatých schodů - I. etapa" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
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00283924, jako objednatelem a JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353,
755 01 Vsetín, IČO 25860852, jako zhotovitelem, jehož předmětem je
prodloužení termínu dodání díla do 31. 5. 2021 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
59/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov
Bystřice pod Hostýnem, zařizovací obvod Zlín“, mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín jako objednatelem a zhotovitelem
SILVA PROJEKT s.r.o, se sídlem Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž,
IČO: 29295033, za cenu za 1 ha zařizované plochy 408,00 Kč bez DPH.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
60/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností
CHLAZENÍ KLIMATIZACE GARGULÁK, s.r.o., se sídlem Kašava 330,
763 19 Kašava, IČO: 01821814 jako zhotovitelem, jejímž předmětem bude
dodání, instalace a zprovoznění klimatizace pro ALTERNATIVU - kulturní
institut Zlín, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, včetně ekologické likvidace
stávajících klimatizačních jednotek, za cenu 371 900 Kč bez DPH;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření výhradní licenční smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako nabyvatelem a
,
jako poskytovatelem, jejímž
předmětem bude udělení oprávnění k výkonu práva hudební dílo "Dějiny
Velkého Zlína ve zvucích a hudbě" užít v neomezeném rozsahu a v čase, za
cenu 80 000 Kč;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č.1 Směrnice č. 10/SM/2016, o přijímání a vyřizování petic a stížností,
dle přílohy
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Usnesení
63/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská
3076, 760 01 Zlín, IČO 71008012, které se konalo dne 25. 11. 2020
jmenuje
Mgr. Irenu Šlesingerovou, ředitelkou Základní školy Zlín, Slovenská 3076,
příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín, IČO
71008012, s účinností od 01. 01. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších
úkonů souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných
rejstřících.

Usnesení
64/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru na prodej majetku: 1x Digital Cinema Dolby Processor
CP650 5x Koncový zesilovač CROWN CE 2000 6x Koncový zesilovač
CROWN DSi 1000 3x Three-way Loudspeaker System JBL Professional
Model 4632T 2x Dual Subwoofer System JBL Professional Model 4642A 18x
High Power Cinema Surround Speaker Model 8340A umístěného v budově č.
p. 2511, nám. Práce, Zlín 760 01 (Velké kino).

Usnesení
65/24R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení paní Lucie Šiřinové z funkce členky Správní rady Fondu prorodinných aktivit SMZ,
souhlasí
s návrhem na jmenování paní Elišky Holšánové členkou Správní rady Fondu
pro-rodinných aktivit SMZ,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
66/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Fun Park Fabrika" na prostranství parkoviště na místě
původních budov 24, 25, 26 v bývalém průmyslovém areálu p. č. 1119/134 a
2201 v k. ú. Zlín ve dnech 7. 12. 2020 až 28. 12. 2020 od 7:00 do 21:00 hodin
pořadatele Tristera s.r.o., Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 24736830:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství parkoviště na
místě původních budov 24, 25, 26 v bývalém průmyslovém areálu v souladu
s platnými vládními nařízeními;
zamítá
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na prostranství parkoviště průmyslového areálu dle čl. 3 odst. 1 po
dobu konání akce.
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Usnesení
67/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Adventní Zlín” na prostranství náměstí Míru Zlín ve dnech
12. 12. 2020 až 23. 12.2020 od 10:00 do 19:00 hodin pořadatele Statutární
město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle č. 3 odst. 1 a 2 po dobu konání akce v
souladu s platnými vládními nařízeními.

Usnesení
68/24R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
dosud získané poznatky o problémech dostavby radnice a možnostech dalšího
postupu.
schvaluje
možnost využití služeb externího administrátora pro organizaci soutěže
pověřuje
Ivo Tučka, vedoucího oddělení prostorového plánování, přípravou dalších
podkladů pro schválení záměru.

Usnesení
69/24R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pořádání vánočního jarmarku na náměstí Míru

Usnesení
70/24R/2020

Rada města Zlína
ruší
výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta
města Zlína, příspěvkové organizace, IČO 08826391, sídlo Soudní 1, Zlín,
PSČ 760 01, schválené usnesením Rady města Zlína č. 74/16R/2020, dne
17.8.2020.

Usnesení
71/24R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení č. 61/22RMZ/2020 v rozsahu schválení "Soutěžních podmínek"
k soutěži, týkající se urbanistického řešení plochy pod Sportovní halou ve
Zlíně, dle příloh předmětného usnesení,
schvaluje
"Soutěžní podmínky" k soutěži, týkající se urbanistického řešení plochy pod
Sportovní halou ve Zlíně, dle přílohy tohoto usnesení,

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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