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
18. schůze
Usnesení
1/18R/2020

14. 9. 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.
972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 80 m2 pro zahradu, údržbu zeleně a
oplocení živým plotem u rodinného domu č. p. 5992 na ul. Krátká ve Zlíně,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/18R/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 Teplárna
Zlín s. r. o., Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín, IČO 08803455, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1090/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře do 850 m2 za účelem umístění zařízení staveniště
vč. mobilního oplocení a zpevněné panelové plochy pro havarijní opravu
propadlého tepelného kanálu parovodu, na dobu určitou, po dobu provádění
stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2020, s výpovědní dobou 1 týden, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170829 ze dne 22. 6. 2017
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem, společností BUDOVATEL, stavební
bytové družstvo, se sídlem Bratří Jaroňků 4079, 760 01 Zlín, IČO 00048861,
jakožto stávajícím vypůjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Na
Honech III 4929 ve Zlíně, se sídlem Na Honech III 4929, 760 05 Zlín, IČO
08780188, jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na
straně vypůjčitele části pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 300 m2 za účelem umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci
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bytového domu č. p. 4929 Na Honech III ve Zlíně ze společnosti
BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, se sídlem Bratří Jaroňků 4079, 760
01 Zlín, IČO 00048861 na Společenství vlastníků jednotek domu Na Honech
III 4929 ve Zlíně, Na Honech III 4929, 760 05 Zlín, IČO 08780188
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
4/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170924 ze dne 31. 7. 2017
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností BUDOVATEL, stavební
bytové družstvo, se sídlem Bratří Jaroňků 4079, 760 01 Zlín, IČO 00048861,
jakožto stávajícím vypůjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Na
Honech III 4929 ve Zlíně, se sídlem Na Honech III 4929, 760 05 Zlín, IČO
08780188, jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na
straně vypůjčitele části pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 26 m2 za účelem umístění balkónů u bytového domu č. p. 4929 Na
Honech III ve Zlíně ze společnosti BUDOVATEL, stavební bytové družstvo,
se sídlem Bratří Jaroňků 4079, 760 01 Zlín, IČO 00048861 na Společenství
vlastníků jednotek domu Na Honech III 4929 ve Zlíně, Na Honech III 4929,
760 05 Zlín, IČO 08780188
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
5/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 1089/86 a p. č. 1089/122 k.
ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o výměře do 30 m2 za účelem vybudování sjezdů
k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1089/121 a p. č. 1089/120
k. ú. Příluky u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ, OD a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
.
,
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 1979/1
a p. č. 1992/7 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o výměře do 10 m2 za
účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 2070 k. ú. Louky
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nad Dřevnicí, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
7/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000142137 ze dne 29. 8. 2014
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto dosavadním vypůjčitelem a
, jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem
je změna osoby na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 611/22 k. ú. Zlín,
obec Zlín, pro parkovací stání u domu, a to z
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
8/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000191205 ze dne 30. 9. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu
Budovatelská 4802 – 4803 ve Zlíně, Budovatelská 4803, 760 05 Zlín, IČO
06358659, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení doby
výpůjčky části pozemků p. č. 2801/69 a p. č. 2801/63 k. ú. Zlín, obec Zlín, pro
umístění lešení, mobilní skládky, stavební buňky a mobilního WC při
revitalizaci bytových domů č.p. 4802-4803 na ul. Budovatelská ve Zlíně, a to
do 31. 12. 2020
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
9/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000191099 ze dne 16. 9. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu
Budovatelská 4804 – 4805 ve Zlíně, Budovatelská 4805, 760 05 Zlín, IČO
05916178 jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení doby
výpůjčky části pozemků p. č. 2801/69 a p. č. 2801/63 k. ú. Zlín, obec Zlín, pro
umístění lešení, mobilní skládky, stavební buňky a mobilního WC při
revitalizaci bytových domů č.p. 4804-4805 na ul. Budovatelská ve Zlíně, a to
do 31. 12. 2020
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
10/18R/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. 128/1 k. ú. Klečůvka, obec Zlín, o výměře do
11 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 107/2 k. ú. Klečůvka, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vlastníkem pozemku a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem třída
Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČO 49454561, jako stavebníkem a
jako investorem, jejímž předmětem je
provedení přeložky kanalizace na části pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec
Zlín v délce cca 12 bm, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, dle
podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
,
jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „NTL plynovodní přípojka pro
budovu prodejny zahradnictví Oškera v ulici 2. května, v obci Zlín“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 3458/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/18R/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, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
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00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení VN a HDPE (telekomunikační síť) v rámci akce „Příluky, Pančava,
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. 3233/14, p. č. 3233/15, p. č. 3233/16, p. č. 3233/18, p. č.
3233/21, p. č. 3233/22, p. č. 3233/23, p. č. 3233/24, p. č. 3235/45, p. č.
4046/5,p. č. 4046/6, p. č. 4046/7, p. č. 4046/9, p. č. 4052/1, p. č. 4052/2, p. č.
4052/4 p. č. st. 7596 k. ú. Zlín a p. č. 1433/1, p. č. 1433/41, p. č. 1444/4, p. č.
1509/1 k. ú. Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
14/18R/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 VN, NN a HDPE (telekomunikační síť), skříně NN,
uzemnění v rámci akce „Zlín-Příluky, Boněcko, VN, TS a 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. 1338/1, p. č.
1342/7, p. č. 1375/1, p. č. 1375/9, p. č. 1433/1, p. č. 1433/41, p. č. 1444/3, p.
č. 1509/1, p. č. 1513/1, p. č. 1516 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/18R/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 „Prštné, Odboje, pí Entová, 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.
526/27 k. ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
16/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 4089/4 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 30 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro dva osobní
automobily

Usnesení
17/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 979/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 70 m2 pro zahradu, parkovací stání, přeložku chodníku, zpevněnou
plochu před vstupem do rodinného domu

Usnesení
18/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 906/60 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o celkové výměře do 250 m2 za účelem vybudování balkonů, okapového
chodníku, umístění lešení kolem domu a zřízení zavážecí terasy, vč. plochy
pro jeřáb při revitalizaci bytového domu č. p. 901 – 902 na třídě Svobody ve
Zlíně-Malenovicích

Usnesení
19/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 979/24 a p. č. 979/84 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o celkové výměře do 600 m2 za účelem umístění zařízení staveniště, skládky
materiálu, umístění kontejnerů a opravy stávající zpevněné plochy nájezdu do
objektu U6 v rámci rekonstrukce části domu č. p. 4379 na ul. Antonínova ve
Zlíně

Usnesení
20/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu č. 1725300218 ze dne 20. 12. 2000,
jehož předmětem bude zvýšení počtu osob na straně nájemce pozemku p. č.
135 o výměře 330 m2 a části pozemku p. č. 136/1 o výměře 368 m2, oba k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
21/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. 301/5 o výměře 14 m2 a p. č. 235/5 o výměře 43
m2 k. ú. Klečůvka, obec Zlín

Usnesení
22/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. 301/5 o výměře 14 m2, p. č. 235/5 o výměře 43
m2 a část pozemku p. č. 626/1 o výměře do 320 m2 k. ú. Klečůvka, obec Zlín

Usnesení
23/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 590/115 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do
82 m2 pro parkování k rodinnému domu č. p. 6145 na ul. Mokrá II ve Zlíně
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Usnesení
24/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit části pozemků p. č. 1446/1 o výměře do 640 m2 a p. č. 1446/3
o výměře do 90 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín a p. č. 400/1 o výměře do 100 m2 k.
ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína za
pozemky p. č. 1445/9 a p. č. 1446/5 o celkové výměře 816 m2 k. ú. Štípa, obec
Zlín ve vlastnictví žadatele
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 1446/1 o výměře do 640 m2 a p. č. 1446/3 o
výměře do 90 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín a p. č. 400/1 o výměře do 100 m2 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín

Usnesení
25/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 1475 o výměře do 570 m2 a p. č. 276/2 o
výměře do 7 m2 a pozemku p. č. 276/3 o výměře 9 m2 vše k. ú. Štípa, obec
Zlín

Usnesení
26/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. 1586/4 o výměře 17 m2 a p. č. 1585/2 o výměře
180 m2 oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín

Usnesení
27/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 605/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do
20 m2

Usnesení
28/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 803/2 o výměře do 200 m2 a p. č. 802/1 o
výměře do 200 m2 vše v k. ú. Velíková, obec Zlín pro rozšíření pozemků
areálu společnosti

Usnesení
29/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout pozemek p. č. 979/86 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 904 m2 za účelem umístění zařízení staveniště v rámci
rekonstrukce objektů č. p. 508 a č. p. 5682 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně

Usnesení
30/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. st. 2045/1 o výměře 837 m2 k. ú. Malenovice
u Zlína, obec Zlín zastavěný budovou s č. p. 1107 pro vlastníky objektu č. p.
1107 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
31/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. st. 2044 o výměře 925 m2 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín zastavěný budovou s č. p. 1106 pro vlastníky
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objektu s č. p. 1106 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích
Usnesení
32/18R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 16/10R/2016 ze dne 16. 5. 2016 ve znění:
"Rada města Zlína souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto
prodávajícím a vlastníky objektu s č.p. 1107, umístěném na pozemku p.č. st.
2045/1 k.ú. Malenovice u Zlína, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je
prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 2045/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře
837 m2 v souladu s podíly na společných částech domu za cenu ve výši dle
CMZ č. 11, tj. 2000 Kč/m2 bez DPH"
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě č. p. 1107, umístěném na pozemku p. č. st. 2045/1
k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je
prodej id. podílů na pozemku p. č. st. 2045/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín o výměře 837 m2 v souladu s podíly na společných částech domu č. p.
1107 za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje 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
33/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto poskytovatelem
a Českým hydrometeorologickým ústavem, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 –
Komořany, IČO 00020699, jejímž předmětem je umístění mobilních
vzorkovačů a měřícího vozu na pozemcích p. č. 1109/44 a p. č. 1109/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín za účelem provádění měření znečištění ovzduší v období 1. 10.
2020 – 15. 12. 2020 a 1. 5. 2021 – 31. 8. 2021, za úplatu ve výši 2000
Kč/kalendářní měsíc, ve kterém bude zařízení na pozemcích umístěno
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
34/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako stavebníkem a panem
jako spoluvlastníky pozemku, jejímž
předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést a umístit stavbu
"Parkoviště P+R a B+R v lokalitě Zlín - Příluky" na části pozemku p.č. 1157/2,
orná půda, k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 30 m2 v trvalém záboru
stavby a do 15 m2 v dočasném záboru stavby
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě a následně směnné smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako budoucím prvním směňujícím (prvním směňujícím) a panem
,
jako budoucími druhými směňujícími
(druhými směňujícími), jejímž předmětem je směna části pozemku p. č.
1157/2, orná půda, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o výměře do 30 m2, ve
spoluvlastnictví
dotčeného trvalým záborem
stavby "Parkoviště R+R a B+R v lokalitě Zlín - Příluky", za část pozemku p.
č. 1157/18, orná půda, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o výměře do 40 m2, ve
vlastnictví statutárního města Zlína, s doplatkem rozdílu ve výměrách
směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, za cenu ve výši
dle Cenové mapy Zlína platné v době uzavření směnné smlouvy za m2 bez
DPH
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
35/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi společností
Cetin a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063,
jako budoucím oprávněným a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
PSČ: 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako budoucím povinným, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví
statutárního města Zlína.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a popisem.

Usnesení
36/18R/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 Brick
Zlín, z. s., se sídlem Uličky 330, 763 61 Pohořelice, IČO 09139541, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v I. NP budovy č.p.
1 (ul. Soudní), která je součástí pozemku p.č. st. 3 v k. ú. Zlín, obci Zlín
(místnosti č. 105 a č. 106) o výměře 45,92 m2 za účelem provozování
vzdělávacích programů Brick by Brick pro děti již od 3 let, na dobu určitou do
31. 8. 2021, s výpovědní dobou 3 měsíce bez udání důvodů případně 1 měsíc
z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 510 Kč/m2/rok bez
DPH.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
37/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 208 a 410 v domě č. p. 5258 na ul. Slezská
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
b) uzavření smluv o nájmu bytů č. 407, 410, 1005, 1010, 220, 221, 316, 327,
406, 506, 626, 821, 1123 v domě č. p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci, které jsou
zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí dle
přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
c) uzavření smluv o nájmu bytů č. 215, 428, 514, 1025 v domě č. p. 4786 na
ul. Středová ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami,
jakožto nájemci, které jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt,
a to postupně v pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 42 v domě č. p. 4207 na ul. Vodní ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
e) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 33 v domě č. p. 4208 na ul. Vodní ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
f) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 se sníženou kvalitou v domě č. p. 2901
na ul. Obeciny ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou,
jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt,
a to postupně v pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
g) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 se sníženou kvalitou v domě č. p. 3262
na ul. Obeciny ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou,
jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt,
a to postupně v pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na
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dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 10. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou ½ roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 11.
2020,
c) 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. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2020,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2020,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9.
2020,
f) 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. 3854 na ul. Kamenná ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, ke dni 31. 10. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
39/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína
a zařazení žádosti do seznamu žadatelů manželům
,
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína
a zařazení žádosti do seznamu žadatelů panu
trvale bytem
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt manželům
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trvale bytem
zamítá
a) žádost o mimořádné přidělení (výměnu) městského bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby, paní
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt panu
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt paní
trvale bytem
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt panu
,
trvale bytem
.
Usnesení
40/18R/2020

Usnesení
41/18R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
– vyřazované pohledávky v celkové výši 12 474 Kč bez příslušenství
2.
vyřazované pohledávky v celkové výši 21 314 Kč bez příslušenství
3.
vyřazované pohledávky v celkové výši 1 393 Kč bez příslušenství
4.
vyřazované pohledávky v celkové výši 5 045 Kč bez příslušenství
5.
vyřazované pohledávky v celkové výši 16 740 Kč bez příslušenství
6.
vyřazované pohledávky v celkové výši 3 636 Kč bez příslušenství
7.
vyřazované pohledávky v celkové výši 25 783 Kč bez příslušenství
8.
vyřazované pohledávky v celkové výši 32 874 Kč bez příslušenství

–
–
–
–
–
–
–

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
nájem dle přiloženého seznamu č. 176 (postupně dle pořadí), jakožto nájemci,
jejichž předmětem je nájem garážových stání a garáží na dobu neurčitou s
účinností nejpozději od 1. 11. 2020, za nájemné dle nabídky, s výpovědní
dobou dle občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
42/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na výměnu garážového stání č. 61 v budově č. p. 4697, která je součástí
pozemku p. č. st. 6643, (garáž G 18 Středová - Okružní č. p. 4697) v k. ú. Zlín,
obci Zlín, za garážové stání č. 69 v budově č. p. 4697, která je součástí
pozemku p. č. st. 6643 (garáž G 18 Středová - Okružní č. p. 4697) v k. ú. Zlín,
obci Zlín, za nájemné ve výši 511 Kč/měsíc + DPH.

Usnesení
43/18R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 37/2020 tab. 18 až 24 - navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
44/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
45/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
46/18R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, U Sokolovny 100, Prštné, 760 01 Zlín,
IČO 65823061, 300 000 Kč, na rekonstrukci otopného systému sokolovny,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
47/18R/2020

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
poskytovatelem a společností FEBIOFEST. s.r.o., Růžová 951/13, 110 00,
Praha 1, IČO: 26721546 jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí
dotace ve výši 50 000 Kč na pořádání 27. Mezinárodního filmového festivalu
Praha - Febiofest 2020.

Usnesení
48/18R/2020

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlín a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
poskytovatelem a Cimbálovou muzikou Paléska, z.s., Sokolská 3937, 760 01
Zlín, IČO: 27052770 jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace
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ve výši 40 000 Kč na pořízení cimbálu.
Usnesení
49/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, nabytí majetku nepatrné hodnoty, a
to: - finanční hotovost ve výši 55.160 Kč uložená v Penzionu SPOKOJENÉ
STÁŘÍ Luhačovice, se sídlem Luhačovice-Pozlovice, Antonína Václavíka
369 (LUHAČOVICKÁ, o.p.s., se sídlem Staré Město, Rastislavova 2155, IČ
01383566) po panu Petru Urbanovi, nar. 5.10.1967, trvale bytem Bratří
Jaroňků 4063, 760 01 Zlín, zesnulém dne 21.6.2020.

Usnesení
50/18R/2020

Rada města Zlína
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 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.
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a podpisem.

Usnesení
51/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Zlín, Štípa - kanalizace ul. Ke Hřišti"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Jana Smutná, Odbor právní
Renata Matuškovičová, Odbor majetkové správy
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
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Usnesení
52/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka nového vozidla kategorie N1
s pohonem 4x2 s nástavbou třístranný sklápěč pro Odbor městské zeleně
MMZ“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
53/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky " Dodávka nové sekačky beze sběru
posečené hmoty s pohonem 4x4 – čelní sečení pro Odbor městské zeleně"
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
54/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi
bydlištěm
, jako prvním směňujícím a
statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:00283924, jako
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druhým směňujícím, dle přílohy č. 1.
Usnesení
55/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČO: 00283924, jako převodcem a společností CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je převod některých práv a povinností z
Rozhodnutí povolení odstranění stavby a společné povolení v rámci akce
"Revitalizace městského Tržiště Pod Kaštany ve Zlíně".
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
56/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o dílo na akci „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace
zeleně ve městě Zlíně 2020“, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a zhotoviteli: –
Radovan Kučera, se sídlem U Letiště 1271, 769 01 Holešov, IČO: 65831811
pro část 1 za cenu: 54 800 Kč bez DPH a část 2 za cenu 148 600 Kč bez DPH
- Miroslav Tobolík, se sídlem K Hrádku 339, 768 24 Prusinovice, IČO:
75823501 pro část 3 za cenu 107 100 Kč, část 4 za cenu 45 100 Kč a část 5 za
cenu 100 700 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smluv, podpisem a uzavřením smluv

Usnesení
57/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku „Nákup stromů pro podzimní výsadby
Odboru městské zeleně MMZ na veřejných plochách statutárního města Zlín
2020“ mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a ARBOEKO s.r.o. se
sídlem Bedřicha Smetany 230, 277 42 Obříství, IČO: 27926826 jako
prodávajícím, za cenu 235 959,00 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
58/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku a výsadbu 57 ks stromů v Gahurově
prospektu včetně 3-leté následné péče, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná čp. 4548, 760 05
Zlín, IČO: 27718590 jako zhotovitelem za celkovou cenu 326 747,00 Kč bez
DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
59/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Hodnocení dřevin ve vybraných lokalitách
města Zlína a revize stavu již dříve hodnocených ploch 2020“, mezi
statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem SAFE TREES, s.
r. o. se sídlem Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 26935287 za
cenu 388 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
60/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště a
zabezpečení některých záležitostí souvisejících s jeho správou č. 4100150242,
ze dne 1. 7. 2015, mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, jako
půjčitelem, a Fotbalovým clubem Zlín, z.s., se sídlem Hradská 854, 760 01
Zlín, IČO: 67008127, jako vypůjčitelem, na základě kterého bude vypůjčiteli
umožněno v budově č.p. 7149, stavba občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku p.č. st. 9156, k.ú. Zlín, zřídit provozovnu rychlého občerstvení, a
tuto v době tréninků a zápasů sportovních mužstev provozovat
prostřednictvím vypůjčitele nebo třetí osoby na základě podvýpůjčky či
podnájmu sjednaných mezi touto třetí osobou a vypůjčitelem,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí uvedeného dodatku, včetně stanovení dalších případných
podmínek ze strany půjčitele, a jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností CHROMEK
INTERIÉRY s.r.o., Tečovice 365, 763 02 Tečovice, IČO: 26935431 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem bude výroba a dodání nábytku na míru pro
Obvodní knihovnu Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín 760 01, za cenu 399 900
Kč bez DPH;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu číslo 280 47 05 298 ze dne 29.
11. 2005 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako nájemcem a společností Pragokoncert Bohemia, a.s. U
Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČO: 25318136, jako podnájemcem, jehož
předmětem je změna doby podnájmu na období od 1.10.2020 do 30. 6. 2021
a upřesnění bodu 5, Článku XI. smlouvy dle zdůvodnění;
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
63/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření memoranda mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 a společností Post Bellum, o.p.s., Vodičkova 36, 110 00
Praha 1, IČO: 26548526, jehož předmětem je spolupráce na vzniku Institutu
Paměti národa Zlín a společné expozici o historii města Zlína, dle zdůvodnění,
pověřuje
1) MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
podrobností předmětného memoranda a jeho podpisem,
2) vedoucí Odboru kultury a památkové péče MMZ, jako osobu odpovědnou,
řešením konceptu a postupnou realizací cíle, kterým je expozice o dějinách
města Zlína za statutární město Zlín ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s.

Usnesení
64/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
návštěvní řád pro veřejný prostor s dětským hřištěm u I. segmentu na Jižních
Svazích dle přílohy

Usnesení
65/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako pronajímatelem a
, jako uživatelem či nájemcem, jejímž předmětem je závazek
uživatele uhradit nájemné za užívání bytu za období
od 1. 1. 2020 do 30.
6. 2020, a to v celkové výši 20 874 Kč (slovy dvacettisícosmsetsedmdesátčtyřikorunyčeské), dle zdůvodnění,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, dojednáním podrobností předmětné smlouvy a
jejím podpisem.

Usnesení
66/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s působením první waldorfské základní školy pro Zlínský
kraj ve statutárním městě Zlíně, přičemž provozovatelem a zřizovatelem bude
Spolek pro Waldorfskou školu ve Zlíně a okolí, se sídlem Sokolská 3921, 760
01 Zlín, IČO 08490139
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
67/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s navýšením počtu žáků v základní škole na 84 žáků u
společnosti DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s. r. o., IČO
04605021, Halenkovice č.p. 680, 763 63 k 1. 9. 2021
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.
Usnesení
68/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku z odstavce 1 článku 7 Veřejné zakázky malého rozsahu u Pravidel
pro kontrolu pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku,
nakládání s hotovostí, a pro zadávání některých veřejných zakázek malého
rozsahu, školskými příspěvkovými organizacemi, zřizovanými statutárním
městem Zlínem, spočívající v jeho neaplikování při pořízení technického
vybavení základních škol tak, aby byli učitelé schopni v případě dalšího
omezení provozu školy z důvodu COVID-19 realizovat školní výuku již od
školního roku 2020/2021, případně zprostředkovat vybavení žákům, kteří
nemají technické vybavení pro zapojení do on-line výuky z prostředků
poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - normativ
ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele ve výši 20 000 Kč vzniklých
nákladů v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Usnesení
69/18R/2020

Rada města Zlína
odvolává
na základě písemné žádosti členky Řídícího výboru paní Ing. Magdy Černické
z funkce členku Řídícího výboru projektu "Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Zlín II", Ing. Magdu Černickou, v souladu s postupy
zpracování místních akčních plánů a dle Statutu Řídícího výboru a
jmenuje
paní Bc. Soňu Moravcovou - tematickou koordinátorku Prioritní oblasti 2 Úspěšná a soudržná společnost, do funkce členky Řídícího výboru projektu
"Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II", na pozici "Zástupce
Integrovaného plánu rozvoje území"

Usnesení
70/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru na prodej majetku: propagační hliníkové vývěsky - 4 ks.

Usnesení
71/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „30. Setkání kytaristů” na prostranství parku Komenského v
altánu, na 2. platformě a za Klubem 204 dne 23. 9. 2020 a 24. 9. 2020 vždy od
14:00 do 22:00 hodin pořadatele Robert Černý, Sládečkova 331/76, 71500
Ostrava - Michálkovice, IČO: 45678898:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na zpevněné
ploše za budovou Klubu 204,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené akce
dle výše uvedené akce.
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Usnesení
72/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Rodinný den s GRASPEM” na pozemku lyžařského svahu
Zlín dne 26. 9. 2020 od 7:00 do 20:00 hodin pořadatele Valachiarun.cz, Stará
cesta 1782, 755 01 Vsetín, IČO: 22757422:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na pozemku
lyžařského svahu Zlín.

Usnesení
73/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlín uprostřed světa” na prostranství platformy 14|15
BAŤŮV INSTITUT dne 7. 10. 2020 od 19:30 do 21:30 hodin pořadatele 14l15
Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
72563346:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
platformy 14|15 BAŤŮV INSTITUT,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce.

Usnesení
74/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Galerijní a muzejní noc” na prostranství platformy 14|15
BAŤŮV INSTITUT dne 23. 10. 2020 od 19:0 do 24:00 hodin pořadatele 14l15
Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
72563346:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na platformě na
prostranství platformy 14|15 BAŤŮV INSTITUT,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 pro dobu konání uvedené
akce, 3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině.

Usnesení
75/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci
"Parkoviště P + R a B + R v lokalitě Zlín - Příluky", mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Projekční kanceláší PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno,
IČO: 46974806 jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna termínu
dokončení plnění - vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci,
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a
výkazu výměr bude do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy.
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Usnesení
76/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) stanovení nájemného (pachtovného) vlastníkem pro rok 2021 ve výši
517.672,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s článkem V. odst. 3. a 4. „Smlouvy
o provozu kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města
Zlína“, č. 3400110169, uzavřené dne 30. 12. 2011 mezi statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924, jako vlastníkem, a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, jako provozovatelem,
2) stanovení nájemného (pachtovného) vlastníkem pro rok 2021 ve výši
137.673,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s článkem IV. odst. 3. a 4. „Smlouvy
o pachtu a provozování vodovodu“, č. 3400160055, uzavřené dne 21. 12. 2016
mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, jako vlastníkem, a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, jako
provozovatelem,

Usnesení
77/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400180114 na služby
"Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnost na akci
Zlín - Revitalizace ulice J. A. Bati", uzavřené mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
Ing. Kamilem Prokůpkem, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO:
72318481, jako zhotovitelem, jehož předmětem je přerušení provádění díla.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem.

Usnesení
78/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4400160051 na služby
"Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční
napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Projekční kancelář
PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 31.12.2020
pro vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci a pro vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu
výměr do 28. 2. 2021,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí, uzavřením a
podpisem dodatku.

Usnesení
79/18R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "Dílčí oprava vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy I. etapa".
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
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výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
80/18R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 51/16R/2020 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje – výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zlín –
ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně – II. etapa“, a to dodavatele Ing.
Jan Servus, se sídlem Dolnice 1760/12, Řečkovice, Brno, 621 00, IČO:
76354563, nabídková cena bez DPH 890 360,00 Kč“
schvaluje
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zlín – ošetření
dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně – II. etapa“, a to dodavatele Ing. Jan
Servus, se sídlem Dolnice 1760/12, Řečkovice, Brno, 621 00, IČO: 76354563,
nabídková cena včetně DPH 1 077 342,86 Kč, cena bez DPH 890 366,00 Kč

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

Bc. Kateřina Francová, náměstkyně
primátora v.r.
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