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
8. schůze

20. 4. 2020

Usnesení
1/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto vlastníkem pozemku a Českou republikou - Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín,
Zarámí 88, 760 41 Zlín, IČO 01312774, jakožto stavebníkem, jejímž
předmětem je udělení souhlasu s provedením a umístěním stavby „Polní cesta
C1“ na pozemku p. č. 2221/91 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín dle
projektové dokumentace
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/8R/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. 1979/1 k. ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře 85 m2 za účelem umístění lešení a
dočasného umístění kontejnerů při rekonstrukci rodinného domu č. p. 60 na
ul. Hasičská ve Zlíně – Loukách, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních
prací, nejdéle však do 31. 12. 2020, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ, ORIA a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/8R/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. 615/10 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace
na parkoviště u rodinného domu č. p. 185 na ul. Díly II ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OKaPP
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/8R/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. 4393/2 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 20 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 4391 k. ú. Zlín, 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
5/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčiteli,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 115/138 k. ú. Mladcová,
obec Zlín o výměře 5 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 115/90 k. ú. Mladcová, ve
vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.
č. 65/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře 68 m2 k zahrádkářskému
účelu, za nájemné ve výši 1,762 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
7/8R/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. 591/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře 46 m2 k údržbě zeleně, za nájemné ve výši 1,122 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
8/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 139/1 o výměře 62 m2
k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 0,494 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
9/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem částí pozemků p. č. 274/1 o výměře 214 m2, p. č. 274/2
o výměře 44 m2, p. č. 274/11 o výměře 2 m2 a p. č. 277/5 o výměře 23 m2
vše k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu, za nájemné
ve výši 1,762 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
10/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN a uzemnění v rámci akce „Klečůvka, p. Březík,
kabelové vedení NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 210 k. ú. Klečůvka, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
11/8R/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 „Malenovice, Ondra, přípojka NN“,
na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
250/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/8R/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, 761 40 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– kabelové rozvody v rámci akce „SEK Zlín – Pod Křiby 5630“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2144/5, p. č.
2144/6, p. č. 2144/14, p. č. 2144/57 k. ú. Zlín, obec zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/8R/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 v pilíři a uzemnění v rámci akce
„Zlín, Hluboká, 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. st. 1024, p. č. 3528/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

-4-

Usnesení
14/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000151179 ze dne 20. 7.
2015 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností NWO stand s. r.
o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 03510603, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je změna osoby na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 487/3 k.
ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 30 m2 pro umístění restaurační zahrádky,
která funkčně souvisí s restaurační provozovnou "Nový svět" nacházející se v
budově č. p. 4310 na ul. Dlouhá ve Zlíně z firmy NWO stand s. r. o.,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 03510603 na firmu Mistens s. r. o.,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 07176325

Usnesení
15/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1400100090 ze dne 31. 5.
2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a společností COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s. r. o., Pod
Beránkou 2469/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, jehož předmětem je změna osoby
na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 3565/9 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 80 m2 pro umístění restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s
restaurační provozovnou nacházející se v budově č. p. 174 na náměstí Míru ve
Zlíně z firmy COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s. r. o., Pod Beránkou
2469/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice na firmu BAmartis s. r. o., Bacherova
1208/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 09031511

Usnesení
16/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 30 m2 za účelem vybudování schodiště s rampou a přístupového
chodníku k bytovému domu č. p. 4905-6 na ul. Na Honech I ve Zlíně

Usnesení
17/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 980/227, p. č. 980/233, p. č. 980/246 a p.
č. 1555 vše k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 750 m2 za účelem
umístění zařízení staveniště pro rekonstrukci a modernizaci univerzitní auly
objektu U2

Usnesení
18/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 825/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín o výměře do 520 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
19/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 673/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
110 m2 za účelem umístění zařízení staveniště a dočasný pohyb stavebního
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jeřábu při rekonstrukci balkónů bytového domu č.p. 874 na ul. Věžové domy
ve Zlíně
Usnesení
20/8R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 24/7R/2020 ze dne 6.4.2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO 27295567, jakožto budoucím oprávněným a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
budoucím povinným, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení v
rámci stavby „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav
navazujícíchkomunikací“ na budoucích služebných pozemcích p.č. 1152/12,
p.č. 1526/1, p.č. 1526/2, p.č. 1146/3, p.č. 1157/20, p.č. 1157/21, vše k.ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín"
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO
27295567, jakožto budoucím oprávněným a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím
povinným, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení v rámci
stavby „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav
navazujících komunikací“ na budoucích služebných pozemcích p.č. 1152/12,
p.č. 1526/1, p.č. 1526/2, p.č. 1146/3, p.č. 1157/20, p.č. 1157/21, p.č. 1557/5
vše k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
21/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320, jako vlastníkem
silničního tělesa, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín IČO 709 34 860, jako správcem silničního tělesa
a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924,
jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu s provedením
stavebních úprav na silničním tělese, nacházejícím se na pozemku p. č. 923/2
v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína v rámci stavby ,,Přechod pro chodce na
ulici Vršava I, Zlín"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smluv.

Usnesení
22/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Richardem Dlabajou, Na Vrchovici 167, 760 01 Zlín
- Kudlov, IČO 71577696, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4204
(jednotka č. 91), která je součástí pozemku p. č. st. 6208 k. ú. Zlín, obec Zlín
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(ul. Vodní) o výměře 51,2 m2 za účelem prodeje a servisu elektrokoloběžek,
za nájemné ve výši 1 140 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
23/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy (na základě mimořádného přidělení) o nájmu bytu
zvláštního určení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
, jako nájemci,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve
Zlíně - Přílukách, o velikosti 2 + kk, a to na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností
nejpozději ode dne 1. 7. 2020,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně Malenovicích, o velikosti 1 + kk, s účinností ke dni 30. 4. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
24/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr zveřejnit změnu nájemce u garážového stání č. 50 v budově ev. č.
4581, která je součástí pozemku p. č. st. 6053/1 (garáž G 5, ul. Slunečná) v k.
ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou
zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. DPH;
b) záměr zveřejnit výměnu podzemního parkovacího stání č. 36 za podzemní
parkovací stání č. 65 v budově bez č. p./č. ev., která je součástí pozemku p. č.
st. 7266 (garáž PPS 1, Na Honech I) v k. ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši
500 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného vč. DPH.

Usnesení
25/8R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 15/2020 tabulky č.8 a 9 – navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.9 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a
čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
26/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 16/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.2 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
27/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
28/8R/2020

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

Usnesení
29/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Nadaci Most k domovu Zlín,
se sídlem Mariánské náměstí 48, Štípa, 763 14 Zlín, IČO 04135211,
2) uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Nadací Most k
domovu Zlín, se sídlem Mariánské náměstí 48, Štípa, 763 14 Zlín, IČO
04135211, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000 Kč na pořízení dýchacích přístrojů - kyslíkových
koncentrátorů
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
30/8R/2020

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Rekonstrukce objektu Mlýnská č.p. 845", v souladu s § 127 odst. 2 písm. c)
a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Usnesení
31/8R/2020

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín" v souladu s § 127 odst. 2
písm. c) a písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

Usnesení
32/8R/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
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zakázku na dodávky „Nákup All flash diskového úložiště pro technologické
centrum statutárního města Zlína.“
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Veronika Kočířová, Odbor právní
Usnesení
33/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro veřejnou zakázku na služby „PD Křižovatka ul. Mostní ul. Březnická“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s
§ 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání
veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „PD Křižovatka ul.
Mostní - ul. Březnická“, a to dodavatele Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,
IČO: 46974806, se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno,
nabídková cena bez DPH: 2 117 400 Kč a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Usnesení
34/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizaci stavby "Silnice
II/491, III/4912: Zlín, Velíková" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 a Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČO
70934860.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
35/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a firmou TC
servis, s.r.o., se sídlem Tř. T. Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ: 25533673,
jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem obměna určeného kamerového bodu
(KB 11 - Deštník) MKDS dle požadavků obsažených v technické specifikaci,
za sjednanou cenu ve výši 156 967 Kč bez DPH (189 930,10 Kč vč. DPH) ,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
36/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb, spočívajících ve
střežení objektu objednatele prostřednictvím PCO Městské policie Zlín,
uzavřené dne 10. 12. 2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, coby poskytovatelem a Útulkem pro
zvířata v nouzi Zlín - Vršava, se sídlem Mezilesí 628, 763 14 Zlín, coby
objednatelem, jehož předmětem je změna subjektu smlouvy (objednatele) dle
zdůvodnění.

Usnesení
37/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2000 190 156 ze dne 27. 11. 2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností JL 5 spol. s r.o., IČO:
28273176, se sídlem Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem,
na realizaci stavebních prací "Vybudování učeben řemeslných oborů", část 1:
Stavební práce", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce v hodnotě 139 354,51 včetně DPH a současně zúžení předmětu
smlouvy o méněpráce v hodnotě 111 802,11 Kč včetně DPH
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
38/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 180 019 0075 ze dne 14. 1. 2020
na dodávku nové nepoužité spodní frézky pro OMZ MMZ uzavřené mezi
statutárním městem Zlín jako kupujícím a prodávajícím FELDER Group CZ
s.r.o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5, IČO: 27731553, kterým se
prodlužuje termín dodání předmětu koupě do 15. 7. 2020
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku č. 1 a jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
39/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Licenční smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako nabyvatelem a společností TOAST s.r.o.,
Na Výsluní 542, 760 01 Zlín, IČO: 29253756 jako poskytovatelem, jejímž
předmětem bude udělení souhlasu s užitím fotografií a animace knihy
TESTAMENT - MANIFEST Památník Tomáše Bati;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
40/8R/2020

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

Usnesení
41/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol zřizovaných
statutárním městem Zlínem: Mgr. Zdeňku Mikoškovi a Bc. Miroslavě
Nowakové, dle přílohy.

Usnesení
42/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako vlastníka nebytových prostor, Střední škole
gastronomie a obchodu Zlín, příspěvkové organizaci, se sídlem Univerzitní
3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, jako nájemci nebytových prostor, k
provedení výměny výplní fasádních otvorů v rozsahu fasád celé budovy č.p.
3015, která je součástí pozemku p. č. st. 2647 v k. ú. Zlín, obci Zlín, vše dle
podmínek Odboru školství a Odboru stavebních a dopravních řízení
Magistrátu města Zlína, na náklady Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,
Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121, která v případě ukončení
smluvního vztahu nebude požadovat úhradu zhodnocení budovy výměnou
výplní fasádních otvorů po statutárním městě Zlíně,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
43/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
jmenovité složení členů koordinačního výboru pro tvorbu „Strategie rozvoje
statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“:
Ing. Tomáš Krajíček, předseda pracovní skupiny Kvalita života
Mgr. Pavel Simkovič, předseda pracovní skupiny Vzdělání
Ing. Milan Kladníček, předseda pracovní skupiny Bezpečnost
Josef Kocháň, předseda pracovní skupiny Doprava a technická infrastruktura
Ing. arch. Ivo Tuček, předseda pracovní skupiny Územní plánování a
urbanismus
Mgr. Tomáš Lang, předseda pracovní skupiny Vstřícné město
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ing. Jiří Jaroš, neuvolněný člen Rady města Zlína
Miroslav Chalánek, neuvolněný člen Rady města Zlína
Ing. Tomáš Dudák, člen Zastupitelstva města Zlína
Jaromír Schneider, člen Zastupitelstva města Zlína
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PhDr. Mgr. Ivo Mitáček, člen Zastupitelstva města Zlína
Josef Zicha, Zlínský kraj
Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Bc. Iveta Táborská, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Mgr. Kateřina Pivoňková, NADĚJE
MUDr. Radomír Maráček, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Usnesení
44/8R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
doručené návrhy na využití rozvojového území ulice Březnické pod sportovní
halou

Usnesení
45/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č. xx/SM/2020 o úřední desce dle přílohy.

Usnesení
46/8R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
jež se koná dne 12.5.2020, dle zdůvodnění,
souhlasí
s delegováním primátora statutárního města Zlína jako zástupce statutárního
města Zlína, IČ: 00283924 na řádné i mimořádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561, jež se budou konat od
1.5.2020 do 31.10.2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
47/8R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozního příspěvku č.
300200004, uzavřené dne 23.12.2019 mezi statutárním městem Zlínem a ZOO
a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO 00090026, kterou se mění
Článek III. - splátkový kalendář
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku a jeho podpisem

Usnesení
48/8R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
informace o činnosti Pracovní skupiny pro využití areálu Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně, dle příloh P01 - P05,
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pověřuje
primátora města Ing. at Ing. Jiřího Korce zajištěním zpracování podkladů pro
územní studii pro další využití areálu KNTB, jako podklad pro další
rozhodování orgánů Zlínského kraje a Statutárního města Zlína.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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