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
23. schůze

23. 11. 2020

Usnesení
1/23R/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. 972/37 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře do 18 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby rodinného domu č. p. 1706 na ul. Bratří Sousedíků 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. 972/37 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 18 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu č. p. 1706 na ul.
Bratří Sousedíků 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
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. 972/37 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře do 8 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy k rodinnému
domu č. p. 1706 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, OMZ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
2/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejíž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 345/2 o výměře do 100 m2 k. ú.
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Louky nad Dřevnicí, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu, za cenu dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
3/23R/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. 901 - 902, Tř. Svobody ve Zlíně – Malenovicích, třída
Svobody 901, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO 26305992, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 906/60 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře do 63 m2 za účelem osazení nových
balkónů u bytového domu č.p. 901 - 902 na třídě Svobody ve ZlíněMalenovicích a umístění okapového chodníku, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/23R/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. 901 - 902, Tř. Svobody ve Zlíně – Malenovicích, třída
Svobody 901, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO 26305992, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 906/60 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře do 176 m2 za účelem umístění lešení
a vybudování zavážecí plochy pro jeřáb v souvislosti s revitalizací bytového
domu č.p. 901 - 902 na třídě Svobody ve Zlíně-Malenovicích, 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 a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/23R/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 vlastníků jednotek domu Tyršova 951 ve Zlíně - Malenovicích,
Tyršova 951, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 06220878, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 860/3 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín, o celkové výměře 65 m2 za účelem provedení zateplení
bytového domu č.p. 951 na Tyršově ulici ve Zlíně - Malenovicích, včetně
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výměny okapového chodníku, obnovy stávající hydroizolační vrstvy
obvodového zdiva, rekonstrukce stávajících balkonů, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
6/23R/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 vlastníků jednotek domu Tyršova 951 ve Zlíně - Malenovicích,
Tyršova 951, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 06220878, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 860/3 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín, o celkové výměře 435 m2 za účelem umístění zařízení
staveniště vč. oplocení v souvislosti s revitalizací bytového domu č. p. 951 na
ulici Tyršova ve Zlíně - Malenovicích, na dobu určitou, po dobu provádění
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. DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/23R/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. 550/71 k. ú. Prštné, obec Zlín, o
celkové výměře 13 m2 za účelem vybudování sjezdů z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 550/233 k. ú. Prštné, obec Zlín,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 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
8/23R/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. 59/1 k. ú. Velíková, obec Zlín, o celkové výměře 10 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace a vstupu k novostavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 61/1 k. ú. Velíková, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/23R/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. 1444/1 k. ú. Štípa, obec Zlín, o
celkové výměře 31 m2 za účelem vybudování dvou sjezdů z komunikace k
novostavbě dvojdomku na pozemku p. č. 1444/112 k. ú. Štípa, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/23R/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 pozemků p. č. 550/27, p. č. 550/49, p. č. 550/71 a p. č. 550/72
k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové výměře 30 m2 za účelem vybudování sjezdu
z komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 550/365 k. ú.
Prštné, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 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
11/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4000180255 ze dne
3. 4. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím kupujícím a
jakožto budoucím prodávajícím,
jehož předmětem je prodloužení doby k uzavření kupní smlouvy na část
pozemku p. č. 1401/7 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 90 m2 za
účelem rozšíření pozemní komunikace na pozemku p. č. 1514/1 k. ú. Příluky
u Zlína, obec Zlín, a to do 31. 6. 2021
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
12/23R/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 části pozemku p. č. 3846/3 o výměře 380 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
13/23R/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 v rámci akce „Kudlov, p. Vaculík, kabelová
smyčka 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. 302/27, p. č. 304/6 k. ú. Kudlov, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/23R/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 NN v plastovém pilíři a
uzemnění v rámci akce „Malenovice, Budík p. č. 641, kabel NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 644/2, p. č.
658/16 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/23R/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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– kabelové vedení VN, NN, telekomunikační síť, kabelová skříň v pilíři, v
rámci akce „Louky-Zlín, Město, Podhoří, přel. kab. VN“, 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. 1182/1 k. ú. Prštné, obec
Zlín a pozemek p. č. 345/6, p. č. 345/7, p. č. 345/8, p. č. 345/11, p. č. 397/20
k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
16/23R/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 Teplárna Zlín, se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 600, 760 01 Zlín, IČO 08803455, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy horkovodní potrubní
rozvod a komunikační optický kabel v rámci akce „Přeložka horkovodu v
souvislosti se stavbou Bytového komplexu Riverfront Gardens“, 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. 3477/2 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/23R/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
– kabelové vedení NN, kabelová skříň v pilíři a uzemnění v rámci akce
„Louky, PRE, nab. stanice, VN, TS, 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 a p. č. 2008/1, p. č. 2008/52, p. č.
2008/56, p. č. 2008/58 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/23R/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.
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Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN a uzemnění v rámci akce „Zlín, Jaroslavice,
obnova 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. 1311 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
19/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 608/17 a p. č. 608/19 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře do 16 m2 za účelem provedení zateplení bytového domu,
včetně opravy okapového chodníku, uložení zemnícího pásku bleskosvodu,
rekonstrukce a zvětšení stávajících balkonů na bytovém domě č. p. 1746 na
ul. Slovenská ve Zlíně

Usnesení
20/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 860/36 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 20 m2 za účelem zařízení staveniště - uložení stavebního materiálu
pro udržovací práce na objektu č. p. 3364 na ul. Lazy IV ve Zlíně

Usnesení
21/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 105 m2 za účelem vybudování přístavby,
parkovacího stání a zpevněné plochy k rodinnému domu č. p. 5958 na ul.
Lipová ve Zlíně

Usnesení
22/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3730/14 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 13 m2 za účelem rozšíření stávajícího sjezdu u rodinného domu č.
p. 4231 na ul. Horní Vršava IV ve Zlíně v rámci demolice stávajícího domu a
výstavby nového rodinného domu na pozemcích p.č. 5915, p. č. 3730/8, p. č.
3730/25, p. č. 3730/27 k. ú. Zlín

Usnesení
23/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemků p. č. 980/48 a p. č. 982/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře do 15 m2 za účelem vybudování parkovacího stání u
bytového domu č. p. 895 na ul. Kotěrova ve Zlíně, náležící k bytové jednotce
č. 1

Usnesení
24/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 13 o výměře 76 m2 a část pozemku p. č. 20 o
výměře do 12 m2 vše k. ú. Velíková, obec Zlín za účelem úpravy pozemku a
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zajištění příjezdu k navazujícím nemovitostem
Usnesení
25/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 901/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o celkové výměře do 45 m2 za účelem rekonstrukce, zvětšení původních a
umístění nových ocelových závěsných balkonů s betonovou deskou na
bytovém domě č. p. 777 - 779 na třídě Svobody ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
26/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 115/138 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o
celkové výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 115/90 k. ú. Mladcová

Usnesení
27/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p. č. 550/110 a p. č. 550/128 k. ú. Prštné, obec
Zlín o celkové výměře do 10 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace k
budoucí novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 550/127 a p.č.
550/387 k. ú. Prštné

Usnesení
28/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 550/110 k. ú. Prštné, obec Zlín o celkové
výměře do 5 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace k budoucí novostavbě
rodinného domu na pozemcích p. č. 550/109 a p. č. 550/73 k. ú. Prštné

Usnesení
29/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 979/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 6 m2
k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod přístavbou k rodinnému domu
č. p. 862 na ul. Kotěrova ve Zlíně

Usnesení
30/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p č. 82/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o
výměře 73 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku

Usnesení
31/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu č. 1600090822 ze dne 29. 5. 2009,
jehož předmětem je změna účelu využití části pozemku p. č. 591/1 k. ú.
Mladcová, obec Zlín ze zahrádkářských účelů na údržbu zeleně a parkovací
stání a rozšíření výměry pronajatého pozemku ze 40 m2 na 43 m2

Usnesení
32/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. 1435/7 o výměře 89 m2 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín k údržbě zeleně a výsadbě ovocných stromů
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Usnesení
33/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr rozšířit účel prodeje části pozemku p. č. 3100/7 o výměře do 260 m2 k.
ú. Zlín, obec Zlín o prodej části tohoto pozemku pro majetkoprávní
vypořádání pozemku zastavěného částí bytového domu na ul. Zálešná II ve
Zlíně

Usnesení
34/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 980/233 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 5 119
m2 za účelem přístupu a příjezdu k budově č. p. 5139 ul. Mostní ve Zlíně,
údržbu veřejné zeleně a vybudování zpevněných ploch pro zřízení
exteriérových studijních zón

Usnesení
35/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3095/4 o výměře do 1300 m2 a pozemek p.
č. st. 7150/2 o výměře 54 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro víceúčelové plochy
kolem bytových domů, zeleň, odpočinkové plochy, parkovací plochy

Usnesení
36/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit části pozemků p. č. 487/1 o výměře do 3 m2 a p. č.
3565/10 o výměře do 5 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem zateplení bytového
domu č. p. 3061 na ul. Santražiny ve Zlíně

Usnesení
37/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s prohlášením ve znění “statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto vlastník pozemků p. č. st. 6575 a p. č. st. 6579 oba k.
ú. Zlín, obec Zlín prohlašuje, že není vlastníkem stavby bez č.p./č.e., umístěné
na pozemku p. č. st. 6575 k. ú. Zlín, obec Zlín a stavby č. p. 7172, umístěné
na pozemku p. č. st. 6579 k. ú. Zlín, obec Zlín, a to na základě listiny vydané
odborem územního plánování pod zn. OÚPA 871/76/Jh/Ja ze dne 17. 5. 1976“
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, podpisem prohlášení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
38/23R/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
společností Mercii Café s.r.o., Jugoslávských partyzánů 1599/31, Dejvice, 160
00 Praha 9, IČO 09234934, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4212 stojící
na pozemku p. č. st. 6140/1 k. ú. Zlín, obec Zlín (ul. Dlouhá) o výměře 156
m2 za účelem provozu kavárny, za nájemné ve výši 1 500 Kč/m2/rok bez
DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle OZ;
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína nájemci společnosti Mercii Café
s.r.o., Jugoslávských partyzánů 1599/31, Dejvice, 160 00 Praha 9, IČO
09234934 s provedením technického zhodnocení prostor sloužících podnikání
- kavárna v objektu stojícím na pozemku p. č. st. 6140/1 (ul. Dlouhá), k. ú.
Zlín, obec Zlín, na náklady nájemce.
Usnesení
39/23R/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 společností ADRA, o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5,
IČO 61388122, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor nacházejících se v II. nadzemním podlaží budovy č. p. 4886 o výměře
57,23 m2, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 (Burešov), k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem kanceláře dobrovolnického centra a malý sklad pro vysoušeče,
což je sociální službou, za nájemné ve výši 400 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
40/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
odvolání souhlasu s umístěním sídla společnosti BioKAMO MK s.r.o., IČO
06684025, a to na adrese Středová 4786, 760 05 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem odvolání souhlasu s
umístěním sídla společnosti

Usnesení
41/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o umístění zařízení č. 4000180350 ze dne
3.5.2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností T-Mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení nájmu na základě úpravy počtu
anténních stožárů a anténních prvků na střeše a střešní nástavbě budovy č. p.
4699, ul. Okružní Zlín a dohoda o narovnání spočívající v kompenzaci výše
nájmu od data vyhotovení protokolu
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
42/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Správou železnic, státní organizací,
se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, jako
pronajímatelem a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části
pozemku p. č. 1567/1, ostatní plocha, o výměře 273 m2, k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín v záboru stavby "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ
a oprav navazujících komunikací", na dobu neurčitou, za roční nájemné ve
výši 16653,- Kč bez DPH, sjednaná výše ročního nájemného bude
pronajímatelem upravována dle platného a účinného Výměru Ministerstva
financí a Cenového věstníku Ministerstva financí
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
43/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi Projekční společností obchodních center, v.
o. s., sídlem Lochotínská 18, č.p. 1108, okres Plzeň - město, 301 00 Plzeň,
IČO 61173991, jako prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím, jejímž
předmětem je výkup části pozemku p. č. 1893/1, ostatní plocha, o výměře
62m2, části pozemku p. č. 3476/5, ostatní plocha, o výměře 24 m2 a části
pozemku p. č. 4426, ostatní plocha, o výměře 170 m2, vše k.ú. Zlín, obec Zlín,
oddělených geometrickým plánem po realizaci stavby "Cyklostezka Zlín, ul.
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření", za kupní cenu ve
výši 550,- Kč/m2 dle Pravidel města
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
44/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností
Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, PSČ: 190 00 Praha 9, IČO
04084063 a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, PSČ: 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jejímž předmětem je realizovat stavbu pod označením ,,VPIC
Zlín, kruhová křižovatka ul. Vodní" a na dotčených pozemcích umístit
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - HDPE trubky s
optickými a metalickými kabely včetně související infrastruktury

Usnesení
45/23R/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
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk,
nejpozději ke dni 31. 12. 2020,
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b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto 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
46/23R/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 ista
Česká republika s.r.o., IČO: 61056758 se sídlem: Jeremiášova 947/16, 155 00
Praha 5 - Stodůlky, jako dodavatelem na výměnu bytových vodoměrů ve
vybraných bytových domech za cenu 134 709 Kč bez DPH.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí a uzavřením a podpisem této smlouvy

Usnesení
47/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 49/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.6 řádku č.2 a 4
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
48/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 50/2020 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.2 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích vč.dodatků se subjekty dle
tabulek a čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
49/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
50/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2021 dle Přílohy č.1
2. s poskytnutím neinvestičních dotací subjektům uvedeným v části
"Neinvestiční dotace na provoz a činnost" a s poskytnutím příspěvků na
provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v části "Neinvestiční transfery
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příspěvkovým organizacím", části A a B a to za podmínek:
a) smlouvy budou uzavřeny na období do 30.6.2021 do maximální výše 45%
dotace či příspěvku;
b) v průběhu I. pololetí roku 2021 na základě jednání a schválení v RMZ
mohou být uzavírány dodatky k výše uvedeným smlouvám na čerpání až do
výše zbývajících 55% prostředků;
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na
provoz a investice se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení
4. s čerpáním výdajů účelových fondů do výše maximálně 80% přidělených
finančních prostředků fondů mimo Sociální fond, zbývajících 20% prostředků
bude řešeno v průběhu I. pololetí roku 2021 na základě jednání a schválení v
RMZ
bere na vědomí
důvodovou zprávu dle Přílohy č.2
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína
I. schválit
1. rozpočet statutárního města Zlína na rok 2021 dle Přílohy č. 1
2. poskytnutí neinvestičních dotací subjektům uvedeným v části "Neinvestiční
dotace na provoz a činnost" a poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým
organizacím uvedeným v části "Neinvestiční transfery příspěvkovým
organizacím", části A a B" a to za podmínek:
a) smlouvy budou uzavřeny na období do 30.6.2021 do maximální výše 45%
dotace či příspěvku;
b) v průběhu I. pololetí roku 2021 na základě jednání a schválení v RMZ
mohou být uzavírány dodatky k výše uvedeným smlouvám na čerpání až do
výše zbývajících 55% prostředků;
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na provoz
se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení
4. čerpání výdajů účelových fondů do výše maximálně 80% přidělených
finančních prostředků fondů mimo Sociální fond, zbývajících 20% prostředků
bude řešeno v průběhu I. pololetí roku 2021 na základě jednání a schválení v
RMZ
II. vzít na vědomí důvodovou zprávu dle Přílohy č.2
III. uložit Radě města Zlína zabezpečit:
1. rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2021
2. hospodaření podle schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2021
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Usnesení
51/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 5/26Z/2018 ze dne
21.6.2018 ve znění: " Zastupitelstvo města Zlína schvaluje spolufinancování
opravy střechy zámku Lešná ze strany statutárního města Zlína a vyčlenění
finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v letech 2019 - 2020
do výše maximálně 30 000 000,-Kč a to formou účelového neinvestičního
příspěvku";
2. se spolufinancováním opravy střechy zámku Lešná ze strany statutárního
města Zlína a vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města
Zlína v roce 2021 do výše maximálně 5 000 000,-Kč a to formou účelového
neinvestičního příspěvku;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
52/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s vyřazením investiční akce z účtu rozestavěnosti jako zmařené investice ORG
1465 - Vybavení řemeslné učebny ZŠ Nová cesta 268 - projektová
dokumentace a dokumentace vybavení řemeslné učebny ve výši 20 000 Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
53/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací
Městské divadlo Zlín, IČ: 00094838 a nájemcem, dle Přílohy č. 1

Usnesení
54/23R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 83/5R/2020 ze dne 9.3.2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje: 1. poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč
organizaci Útulekjinak, z. s., se sídlem Radovany 116, 763 61 Napajedla, IČO
05980119, na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním umisťovací výstavy
útulkových psů pod názvem "Hurá domů", konané dne 23.5.2020 v prostorách
kynologického klubu ZKO Mladcová ve Zlíně 2. uzavření darovací smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 002839, jako dárcem a organizací Útulekjinak, z. s., Radovany 116, 763
61 Napajedla, IČO 05980119, jako obdarovaným, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených
s uspořádáním umisťovací výstavy útulkových psů pod názvem "Hurá domů",
konané dne 23.5.2020 v prostorách kynologického klubu ZKO Mladcová ve
Zlíně a pověřuje RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora,
dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem."

Usnesení
55/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro
období 2014-2020 v podobě aktualizované verze 2.11, která spočívá v
přesunech některých částek ve finančním plánu:
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1) mezi jednotlivými lety v rámci jednotlivých opatření s ohledem na
nedočerpané částky vyčleněné pro rok 2020 a
2) mezi některými opatřeními s ohledem na absorpční kapacitu území a
potřeby plnění monitorovacích indikátorů, přičemž celkové alokace v podobě
příspěvku Unie z jednotlivých operačních programů se nemění,
doporučuje
1. Zastupitelstvu města Zlína ke schválení,
2. Zastupitelstvu města Zlína pověřit Řídicí výbor Integrovaného plánu
rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dopracováním aktualizované verze
2.11 integrované strategie, která spočívá v přesunech některých částek ve
finančním plánu:
1) mezi jednotlivými lety v rámci jednotlivých opatření s ohledem na
nedočerpané částky vyčleněné pro rok 2020 a
2) mezi některými opatřeními s ohledem na absorpční kapacitu území a
potřeby plnění monitorovacích indikátorů, přičemž celkové alokace v podobě
příspěvku Unie z jednotlivých operačních programů se nemění.
Usnesení
56/23R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
Analytickou část "Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 Zlín 2030" dle smlouvy č. 3800200003 se zhotovitelem PROCES - Centrum
pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Usnesení
57/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na služby "Propagace
statutárního města Zlína prostřednictvím ledního hokeje",
schvaluje
jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na služby "Propagace
statutárního města Zlína prostřednictvím fotbalu",
jmenuje
komisi pro obě výše uvedená zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Tomáš Melzer, tiskový mluvčí
Pavla Šafaříková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Eva Manišová, oddělení cestovního ruchu a informací
Romana Červíková, Odbor právní
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, jednáním o
podmínkách smluv ve výše uvedených zadávacích řízeních a dojednáním
jejích náležitostí
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Usnesení
58/23R/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 „Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení,
bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a obkladů“,
- zmocnění společnosti MCI SERVIS s.r.o., IČO 27718158 k zastupování
statutárního města Zlína, IČO 00283924 jako zadavatele ve výše uvedeném
zadávacím řízení, včetně uveřejňování údajů dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější a podpisem plné moci k zastupování zadavatele v zadávacím
řízení,
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Ing. Lubomír Matoušek, ředitel společnosti STEZA Zlín, spol. s r.o.
Mgr. Marta Černá, jednatelka společnosti MCI Servis s.r.o.
Mgr. Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Iva Rokosová, STEZA Zlín, spol. s r.o.
JUDr. Jana Schaferová, MCI Servis s.r.o.
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
59/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností PROCES - Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o., IČO: 28576217, se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, jakožto zhotovitelem, na zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 2027", jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení plnění - do
30.9.2021.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, a společností euroAWK s.r.o.,
se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, IČ: 24196819, dle přílohy
souhlasí
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem Dohody
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
61/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavření smlouvy o spolupráci za účelem veřejně prospěšné stavby "Silniční
napojení průmyslové zóny Zlín-východ a oprav navazujících komunikací", o
postoupení práv a povinností stavebníka a o právu provést stavbu mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4, IČ:65993390 a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01, IČ: 00283924, jejímž předmětem je spolupráce při realizaci a společném
zadávání veřejné zakázky na stavební práce výše uvedené stavby.
souhlasí
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
62/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb v rámci akce "Silniční
napojení průmyslové zóny Zlín - východ", mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806
jako zhotovitelem, za cenu 227 360 Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy.

Usnesení
63/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí mezi společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9, Libeň, IČO 04084063, jako nabyvatelem, a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jako
převodcem, jejímž předmětem je postoupení některých práv a povinností
stavebníka k přeložení sítě elektronických komunikací, stavebního objektu SO
404 - Přeložka sdělovacích vedení, v rámci stavby "Zlín, kruhová křižovatka
ul. Bartošova a ul. Vodní", na základě územního rozhodnutí, vydaného
Odborem stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína dne 22. 9.
2020 pod č. j. MMZL 140102/2020,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem uvedené dohody.

Usnesení
64/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání společného územního a
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stavebního povolení na akci "Revitalizace ul. Vavrečkova - Zlín" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem společností Traffic Design s.r.o., se sídlem
Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6, IČO 06499236 za cenu 370 000 Kč bez DPH
s termínem plnění do jedenácti měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.
Usnesení
65/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dílo "Studie vedení kapacitní
silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba", mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
objednatelem a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, se sídlem
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, jako zhotovitelem,
jehož předmětem je prodloužení doby ukončení díla do 11.1.2021, s
vizualizací do 11.2.2021.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem

Usnesení
66/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Velíková-úprava
výjezdu z ul.Pod Hotelem na hl. komunikaci" mezi statutárním městem Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a Lubomírem
Maděrou, Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČ: 18152163, jako zhotovitelem s
cenou za dílo ve výši 163 800 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a uzavřením a
podpisem smlouvy

Usnesení
67/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.4400200181, uzavřené mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
příkazcem a STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o., se sídlem Prostřední 2613, 760 01
Zlín, IČO 25500082,jako příkazníkem, jehož předmětem je rozšíření
předmětu díla o zajištění technického dozoru stavebníka v souvislosti s
navýšením rozsahu předmětu díla příkazcem a navýšení úplaty za plnění díla
o 70.967,- Kč včetně DPH.
pověřuje
Michal Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu v rámci akce "Zlín Kostelec, ul. Za Humny - kanalizace - 2. část" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
stavebníkem a
jako vlastníkem pozemků, jejímž předmětem je souhlas s realizací a trvalým
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umístěním vedení kanalizace přes pozemky p. č. 35/1, p. č. st. 69/1 a p. č. 37
v k. ú. Kostelec u Zlína, obci Zlín, na dobu neurčitou, za úplatu 20.000 Kč
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
69/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu v rámci akce "Zlín Kostelec, ul. Za Humny - kanalizace - 2. část" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
stavebníkem a
, jako
vlastníkem pozemku, jejímž předmětem je souhlas s realizací a trvalým
umístěním vedení kanalizace přes pozemek p. č. 39 v k. ú. Kostelec u Zlína,
obci Zlín, na dobu neurčitou, za úplatu 10.000 Kč
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce hřiště č. 60 Zlín –
ul. Štefánikova“, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a sport cité + s.r.o., se
sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 04929845, jako zhotovitelem, za
celkovou cenu 657 896,82 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy.

Usnesení
71/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava dopadových ploch na
vybraných hřištích v majetku statutárního města Zlín“, mezi statutárním
městem Zlín jako objednatelem a MERAT s.r.o. se sídlem Zahradní 1069, 687
51 Nivnice, IČO: 04817711, jako zhotovitelem za celkovou cenu 431 355,00
Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
72/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Oprava poškozené izolace, stěn a obkladů budovy Rugby, na
Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín" mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem, a
stavební firmou IZOFO MAXX s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 4683, 760 05
Zlín, IČO: 03017745, jako zhotovitelem, za cenu díla ve výši 320 907,44 Kč
bez DPH, včetně DPH 388 298,00 Kč
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
73/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo č. 4000204775, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností KERAMO D - Dohorák
s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO 27716104, jakožto zhotovitelem,
jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2020.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku smlouvy, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
74/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provádění servisních služeb vybraných elektronických
zabezpečovacích systémů pro Kongresové centrum Zlín mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností ZASYS – ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.,
se sídlem Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, IČO: 02087219, jako
poskytovatelem, za cenu 1.030.160 bez DPH, za období 4 let,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924 a Městským divadlem Zlín, příspěvkovou
organizací, se sídlem třída T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, IČO 00094838, jejímž
předmětem je ukončení činnosti Městského divadla Zlín, příspěvkové
organizace v projektu Živý Zlín
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
76/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, organizační
složkou Živý Zlín - kulturní agentura, IČ 00283924, jako dárcem a ZOO a
zámek Zlín-Lešná, příspěvkovou organizací, IČ 00090026, jako
obdarovaným, na základě které dárce poskytne obdarovanému bezúplatně 100
ks dýní pro účely jejich využití jako krmiva pro zvířata chovaná v areálu ZOO
a zámek Zlín-Lešná,
pověřuje
organizační složku Živý Zlín - kulturní agentura, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené darovací smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
77/23R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 14.9.2020, č. usn. 50/15R/2020, kterým
bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného služebního
vozidla - osobního automobilu, Škoda Octavia kombi, RZ: 3Z7 5003, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako prodávajícím a společností Autobazar Cars s.r.o., se sídlem ul.
Černokostelecká 1654/120, 251 01 Praha - východ, jako kupujícím, za cenu
ve výši 33.660,- Kč, která je rovna nejvyšší nabídce pořádané v aukci Allianz
pojišťovnou a.s., jako likvidátorem pojistné události,
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného služebního vozidla - osobního
automobilu, Škoda Octavia kombi, RZ: 3Z7 5003, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
prodávajícím a společností GaroCar s.r.o., se sídlem Náves 30, 760 01 Zlín,
jako kupujícím, za cenu ve výši 28.000,- Kč, která byla schválená členy
likvidační komise statutárního města Zlín na doporučení správce pojištění
vozidel statutárního města Zlín,
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a podpisem.

Usnesení
78/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s prominutím nesplnění počtu jednotek sociální služby denní stacionáře
"Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy", organizace NADĚJE, pobočka Zlín,
IČO: 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
79/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne
12. 12. 2019, č. usnesení 59/8Z/2019,
2. se schválením nového znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
80/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního
fondu statutárního města Zlína číslo sml: 2800 20 0441 Inspirace Zlín z.s.
(IČO: 04535341), 27000 Kč, Strašidelné sklepení zlínského zámku
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem

- 21 -

Usnesení
81/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního
fondu statutárního města Zlína číslo sml: 2800 20 0241 VONICA 80 o.p.s.
(IČO: 27709957), 13552 Kč, Premiéra souboru Vonica 80 v Malé scéně k 10.
výročí trvání
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního
fondu statutárního města Zlína číslo sml: 2800 20 0221 OUTDOOR FILMS
s.r.o. (IČO: 28614593), 46250 Kč, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROOVÝCH FILMŮ - 18. ročník
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou Zřizovací listiny organizační složky Živý Zlín – kulturní agentura,
dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
84/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s názvy ulic a ostatních veřejných prostranství k. ú. Malenovice - „Pod
Hradem I“, „Pod Hradem II“ a „U Riviery“, k. ú. Malenovice - "Nové náměstí"
s účinností ode dne schválení.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
85/23R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Ing. Davida Vychytila z funkce předsedy Finančního výboru
Zastupitelstva města Zlína,
souhlasí
s návrhem na zvolení pana Ing. Jiřího Sukopa předsedou Finančního výboru,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
86/23R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
změnu jmenovitého složení Komise místní části Lhotka - Chlum dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
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souhlasí
se změnou jmenovitého složení Komise místní části Lhotka - Chlum a Komise
místní části Mladcová dle důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
87/23R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
termíny zasedání Rady města Zlína v roce 2021:
1. RMZ - 11. 1.
13. RMZ - 12. 7.
2. RMZ - 25. 1.
14. RMZ - 26. 7.
3. RMZ - 8. 2.
15. RMZ - 16. 8.
4. RMZ - 22. 2.
16. RMZ - 30. 8.
5. RMZ - 15. 3.
17. RMZ - 13. 9.
6. RMZ - 29. 3.
18. RMZ - 27. 9.
7. RMZ - 12. 4.
19. RMZ - 11.10
8. RMZ - 26. 4.
20. RMZ - 25. 10.
9. RMZ - 10. 5.
21. RMZ - 8. 11.
10. RMZ - 24. 5.
22. RMZ - 22. 11.
11. RMZ - 7. 6.
23. RMZ - 6. 12.
12. RMZ - 21. 6.
24. RMZ - 20. 12.
bere na vědomí
termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2021:
16. ZMZ - 11. 2.
20. ZMZ - 16. 9.
17. ZMZ - 25. 3.
21. ZMZ - 21. 10.
18. ZMZ - 6. 5.
22. ZMZ - 9. 12.
19. ZMZ - 24. 6.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít uvedené termíny zasedání zastupitelstva na
vědomí

Usnesení
88/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku licencí Windows server Datacenter 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jakožto kupujícím, a společností AUTOCONT a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697,
jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je koupě licencí Windows Server
Datacenter 2019 za cenu 348 900 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
89/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
stanovení nájemného (pachtovného) vlastníky pro rok 2021 ve výši
1.132.104,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s čl. 3.4.1 Přílohy 5 Platební
mechanismus „Smlouvy o provozu kanalizace ve statutárním městě Zlín –
místní část Salaš“, č. 3400100152, uzavřené dne 27. 12. 2010 a prodloužené
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Dodatkem č. 1 mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, a
společností Vodovody a kanalizace Zlín a.s., IČO: 49454561, jako vlastníky
jednotlivých částí kanalizace, a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., IČO: 61859575, jako provozovatelem, přičemž 64% podíl statutárního
města Zlína na nájemném, stanovený uvedenou smlouvou, bude činit
724.546,56 Kč/rok bez DPH.
Usnesení
90/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400200194, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto objednatelem a JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353,
755 01 Vsetín, IČO: 25860852, jakožto zhotovitelem, na realizaci stavebních
prací "Zlín, Prštné - Dopravní opatření ke zklidnění dopravy", jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 293 449,00 Kč bez DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o
méněpráce v hodnotě 90 126,00 Kč bez DPH, a dále prodloužení termínu
ukončení a předání díla - do 30.11.2020.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem Dodatku č. 1.

Usnesení
91/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na převod dat ze spisové služby VERA mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem
Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 62587978, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je převod dat, Stavebního úřadu Fryšták, ze spisové služby
VERA, za cenu díla ve výši 247 934 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením finančních prostředků v roce 2021 na realizaci projektu
"Projektová dokumentace na Velké kino ve Zlíně" ve výši 9 000 000 Kč vč.
DPH
souhlasí
s přidělením finančních prostředků v roce 2022 na realizaci projektu
"Projektová dokumentace na Velké kino ve Zlíně" ve výši 9 000 000 Kč vč.
DPH.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
93/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se Zprávou o uplatňování Územního plánu Zlína za uplynulé období 2016 2020
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína podle §5 písm. e) stavebního zákona ke schválení
Usnesení
94/23R/2020

Rada města Zlína
ouhlasí
- s pořízením změny územního plánu v části zrušené rozhodnutím Krajského
soudu Brno 63A2/2018- 105 v souladu s ust. § 55 odst.3 stavebního zákona,
obsahem změny bude řešení plochy pro bydlení,
- s pořízením změny územního plánu v části zrušené Krajským úřadem
Zlínského kraje v části plochy OK.1 i.č.200 v souladu s ust. § 55 odst.3
stavebního zákona, obsahem změny bude prověření prostorové regulace
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
95/23R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s pořízením změny Územního plánu Zlína v souladu s ust. §44 písm. c) a § 55
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
dle přílohy č. 1 podle bodů:
A9_2, A11_2, A14_2, A15, A17, A18, A22, B8_2, B10, B11, C1_2, C2_2,
C4, E6, E7, F5, I3_2, J5_2, J9, M4, N1, F6, I10, E9_I, E9_II, J11, A24 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
souhlasí
s pořízením změny Územního plánu Zlína v souladu s ust. §44 písm. c) a § 55
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
dle přílohy č. 1 podle bodů:
A16, A19, A20, A21, B6_2, B9, B12, B13, C5, D2_2, F3, F4, G1_2, H4, I9,
J6_2, J10, K2, M3, E8, E9_III, I11, A23, L2 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
96/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína dle přílohy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
97/23R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
I. se zrušením části usnesení ZMZ č. 6/12Z/2016 ze dne 23.6.2016 ve znění:
"Zastupitelstvo města Zlína schvaluje 1. zrušení bodu č. 2 usnesení ZMZ č.
7/6Z/2015 ze dne 10.9.2015 ve znění:"Zastupitelstvo města Zlína schvaluje
spolufinancování výstavby objektu ze strany statutárního města Zlína v letech
2017 - 2018 do výše maximálně 60 mil. Kč a to formou příspěvku na
investice", 3. spolufinacování výstavby 1. etapy projektu "Karibuni" ze strany
statutárního města Zlína v letech 2018 - 2021 do výše maximálně 60 mil. Kč
a to formou příspěvku na investice";
II. se zrušením usnesení ZMZ č. 5/2Z/2019 ze dne 7.2.2019 ve znění:
"Zastupitelstvo města Zlína schvaluje spolufinancování investičního projektu
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příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, p. o. ze strany statutárního
města Zlína a vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města
Zlína v roce 2020 na expozici jaguárů - Jaguar Trek ve výši 8 mil. Kč;
souhlasí
III. s udělením souhlasu pro příspěvkovou organizací ZOO a Zámek Zlín Lešná, p. o., IČO:0090026 k uzavření smlouvy o úvěru s Československou
obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO:00001350,
za účelem spolufinancování strategických projektů "Jaguar Trek a Nová trasa
pro vláček" a "Chovné zařízení pro slony", ve výši do 145 mil. Kč, s úrokovou
sazbou ve výši 3M PRIBOR + 0,081% p.a., s obdobím čerpání do 30.11.2022
a se splatností do 22.11.2032;
souhlasí
IV. s uzavřením Dohody o ručení, mezi statutárním městem Zlín a
Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha
5, IČO:00001350, kterou se statutární město Zlín zaručuje k zajištění řádného
a včasného uspokojení dluhů, jejichž věřitelem je banka za dlužníkem ZOO a
Zámek Zlín - Lešná, p. o., IČO:0090026, jestliže dlužník nesplní řádně a včas
své existující, budoucí a podmíněné dluhy vůči bance, vyplývající ze smlouvy
o úvěru;
souhlasí s pověřením
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora:
a) udělením písemného souhlasu sub bodu III. tohoto usnesení
b) dojednáním veškerých podrobností dohody sub IV. tohoto usnesení a jejím
podpisem.
souhlasí
V. s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v
letech 2023 - 2032 v celkové výši maximálně do 79 760 803 Kč k pokrytí
dluhové služby ZOO a Zámek Zlín - Lešná, p. o., IČO:0090026 po celou dobu
trvání úvěru sub. Bodu III. tohoto usnesení, a to formou příspěvku na
investice;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení body I. - V.
Usnesení
98/23R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 42/20R/2020 ze dne 12. 10. 2020 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje záměr na pronájem celodřevěných prodejních
stánků na akci Adventní Zlín 2020, za vyvolávací cenu pronájmu, uvedenou
ve zdůvodnění tohoto materiálu"
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 53/22R/2020 ze dne 9. 11. 2020 ve znění: "Rada
města Zlína bere na vědomí vyhodnocení Záměru pronajmout celodřevěné
prodejní stánky na náměstí Míru ve Zlíně v rámci akce Adventní Zlín 2020,
pověřuje oddělení cestovního ruchu a informací uzavřením a podpisem smluv
o pronájmu celodřevěných prodejních stánků dle výsledků Záměru uvedených
v příloze tohoto materiálu, schvaluje vyhlášení 2. kola Záměru pronajmout
celodřevěné prodejní stánky na náměstí Míru ve Zlíně v rámci akce Adventní
Zlín 2020, které nebyly obsazeny v 1. kole ukončeného Záměru, za stejné
minimální ceny pronájmů dle podmínek ukončeného Záměru"
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Usnesení
99/23R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 10. 9. 2019 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako nájemcem a Žanetou Láníkovou, se sídlem Chropyňská
2263/20, 767 01 Kroměříž, IČO: 11496061, jako pronajímatelem, jehož
předmětem je nové znění čl. II odst. 1 - Doba trvání a skončení nájmu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku
č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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