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
17. schůze

31. 8. 2020

Usnesení
1/17R/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
a
jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 202/2 a p. č. 606/1
k. ú. Lužkovice, obec Zlín o celkové výměře 4 m2 pod přístavbou dílny a části
pozemků p. č. 606/1 a p. č. 583/14 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o celkové
výměře 3 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku, 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
2/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto prodávajícím a předkupníkem a E. ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
kupujícím a dlužníkem, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 6236/3
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 107 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.,
stavba občanské vybavenosti – trafostanice za kupní cenu 1 900 000 Kč bez
DPH s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín za
kupní cenu při využití předkupní práva shodnou s kupní cenou, za jakou se
realizoval prodej
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/17R/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
BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bratří Jaroňků 4079, 760 01 Zlín,
IČO 00048861, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č.
st. 6579 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 103 m2 zastavěný budovou č. p. 7172
(krčkem) ve vlastnictví kupujícího za cenu dle CMZ platné v době prodeje za
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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
4/17R/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. st. 48/1 a p.
č. 602/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o výměře 55 m2 za účelem vybudování
příjezdu k novostavbě víceúčelového objektu na pozemcích p. č. 283/25 a p.
č. 283/2 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 a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky č. 5002841229 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky částí pozemků
p. č. 602 a p. č. st. 48/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o výměře 18 m2 pro
vybudování sjezdu k pozemkům
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/17R/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 AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO 46902481,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1645/27
k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 5 000 m2 pro zařízení staveniště a
dočasné uložení zeminy v souvislosti s výstavbou 2 bytových domů a
související technické infrastruktury (obslužná komunikace, chodníky,
parkovací plochy, veřejné osvětlení, dětské hřiště, veřejná zeleň), za nájemné
ve výši 5 Kč/m2/rok po dobu realizace stavby “Rezidenční byty Zlín,
Bartošova čtvrť – východ” do vydání kolaudačního souhlasu, s výpovědní
dobou 3 měsíce, nejpozději však do 31. 12. 2021, se smluvní pokutou 1 000
000 Kč pro případ nevyklizení předmětu nájmu řádně a včas a s náhradou
nákladů za vyklizení předmětu nájmu
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
7/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 5000711349 ze dne 28. 5. 1999
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem, společností Cukrárna a kavárna
Maruška s.r.o., Mokrá II 378, 760 01 Zlín, IČO 06439004, jakožto stávajícím
nájemcem a společností Marie Fusková s.r.o., se sídlem Mokrá II 378, 760 01
Zlín-Mladcová, IČO 08783675, jakožto přistupujícím nájemcem, jehož
předmětem je změna nájemce části pozemků p. č. 446/1, p. č. 446/2 a p. č. st.
6141 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem vybudování stavby cukrárny a její
provozování, ze společnosti Cukrárna a kavárna Maruška s.r.o., Mokrá II 378,
760 01 Zlín, IČO 06439004 nově na společnost Marie Fusková s.r.o., se
sídlem Mokrá II 378, 760 01 Zlín-Mladcová, IČO 08783675, prodloužení
doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2023 nově na dobu určitou do 30. 6. 2025
a zvýšení nájemného na 450 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 119820028 ze dne 8. 7. 1998
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem, společností Cukrárna a kavárna Maruška
s.r.o., Mokrá II 378, 760 01 Zlín, IČO 06439004, jakožto stávajícím
vypůjčitelem a společností Marie Fusková s.r.o., se sídlem Mokrá II 378, 760
01 Zlín-Mladcová, IČO 08783675, jakožto přistupujícím vypůjčitelem, jehož
předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p. č. 446/1 k. ú. Zlín, obec
Zlín za účelem opravy stávajícího dětského hřiště dle podmínek OMZ a pro
umístění letní zahrádky pro cukrárnu, ze společnosti Cukrárna a kavárna
Maruška s.r.o., Mokrá II 378, 760 01 Zlín, IČO 06439004 nově na společnost
Marie Fusková s.r.o., se sídlem Mokrá II 378, 760 01 Zlín-Mladcová, IČO
08783675
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatků, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
8/17R/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. 1516 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín, o výměře do 13 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a
přístupového chodníku k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č.
1372/4 k. ú. Příluky u Zlína, 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
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Usnesení
9/17R/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 KoZa
Zlín, z. s., Na Honech III 4922, 760 05 Zlín, IČO 09168214, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 2126/1 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 967 m2 včetně zahradního domku, jehož součástí je
pergola, za nájemné ve výši 500 Kč/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 1764/2 o výměře 1706 m2 a p. č. 1764/3 o výměře
397 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín pro budoucí rozvoj společnosti a zkvalitnění
pracovního zázemí pro zaměstnance

Usnesení
11/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 14 o výměře do 70 m2 k. ú. Velíková, obec
Zlín pro zarovnání a oplocení pozemků ve vlastnictví žadatele

Usnesení
12/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
EJ – PROPERTY s.r.o., 1. Máje 1177, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO
29269954, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 3191/93 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 215 m2 za účelem
údržby zeleně a oplocení bytového domu č. p. 667 na ul. Lešetín II ve Zlíně,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OŠ

Usnesení
13/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto vypůjčiteli,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1509/1 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín, o výměře 21 m2 za účelem rozšíření sjezdu z komunikace na
pozemek p. č. 1338/18 a k. ú. Příluky u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ – Odd. DSŘ

Usnesení
14/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000120944, ze dne 20. 7. 2012,
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jehož předmětem je rozšíření účelu výpůjčky o umístění posuvné brány na
předmětu výpůjčky vč. sloupku a betonové zídky pro prodloužení oplocení
soukromého pozemku, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ
Usnesení
15/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
670/160, p. č. 670/159, p. č. 670/26 a p. č. 670/158 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín, o celkové výměře do 200 m2 za účelem provedení dočasného
výkopu pro vybudování opěrné stěny při stavbě prodejny Lidl, na dobu
určitou, po dobu provádění stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2023, dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD

Usnesení
16/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
AQUATORIA CENTRUM, s.r.o., Argentinská 783/18, 170 00 Praha 7 –
Holešovice, IČO 03480364, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 590/7 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o výměře do
52 m2 za účelem zajištění přístupu na pozemek, údržbu zeleně a částečné
umístění parkovacích stání pro plánovanou novostavbu domu na pozemku p.
č. 577 k. ú. Mladcová, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ a OD

Usnesení
17/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. j. 5/11R/2020 ze dne 1. 6. 2020
ve znění „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. 825/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře 516 m2 za účelem údržby zeleně, za nájemné ve výši 1,762
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce“

Usnesení
18/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204456, ze dne 3. 8.
2020, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku p. č.
1764/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 960 m2 za účelem rozšíření rozptylové
a relaxační zóny u Lezeckého centra Vertikon
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Usnesení
19/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. 1287 k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín o výměře 983
m2, p. č. 261/4 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 3580 m2, p. č. 2258/2 k.
ú. Zlín, obec Zlín o výměře 886 m2 a p. č. 1208/9 k. ú. Kudlov, obec Zlín o
výměře 1260 m2 pro zahradu

Usnesení
20/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. st. 825 o výměře 18 m2 a p. č. 1703 o výměře 21
m2 oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro vybudování nových garáží

Usnesení
21/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 3152/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
1000 m2 pro výstavbu objektu k bydlení

Usnesení
22/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p.č. 552/9 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře
914 m2

Usnesení
23/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. st. 454 o výměře 17 m2, p. č. st. 456 o výměře 17
m2 a části pozemku p. č. 1594 o výměře 23 m2 k. ú. Příluky u Zlín, obec Zlín
pro rekonstrukci a rozšíření stávajících garáží na pozemcích p. č. st. 454, p. č.
st. 455 a p. č. st. 456 k. ú. Příluky u Zlín

Usnesení
24/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 2822/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 390
m2 pro příjezd a parkovací plochu u budovy č. p. 4821 na ul. Budovatelská ve
Zlíně

Usnesení
25/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 222/21 o výměře 1987 m2 k. ú. Klečůvka, obec
Zlín pro rozšíření zahrady

Usnesení
26/17R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 1180/2 k. ú. Prštné, obec Zlín o
výměře do 170 m2 pro sloučení s pozemky p. č. 14/1, p. č. 14/4 p. č. 15/1 k.
ú. Prštné ve vlastnictví kupující za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje
za m2 bez DPH
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
27/17R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 562 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku
zastavěného garáží ve vlastnictví žadatele, za cenu dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
28/17R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k objektu občanské vybavenosti bez č. p./č. e.
ve vlastnictví fyzické osoby, umístěného na pozemku p. č. st. 7649 o výměře
47 m2 v k. ú. Zlín, obci Zlín za kupní cenu 160 000 Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
29/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
SV STAVEBNÍ ČINNOST s. r. o., Bělidla 1132, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 05736587, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 906/73 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
celkové výměře do 60 m2 za účelem umístění lešení a kontejneru při zateplení
štítů bytového domu č. p. 704 – 706 na ul. Milíčova ve Zlíně-Malenovicích,
na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s
výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
30/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Confratelli s. r. o., Rašínova 522, 760 01 Zlín, IČO 07741511, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3768/21 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 115 m2 za účelem vybudování dvou sjezdů z
komunikace na pozemek p. č. 3768/16 k. ú. Zlín ve vlastnictví žadatele, vč.
úpravy chodníku, svahování a údržby zeleně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
dle podmínek OSaDŘ – Odd. DSŘ, OMZ a OD
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
31/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180363 ze dne 6. 8. 2018
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Lesy České republiky, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
prodloužení doby výpůjčky části pozemku p. č. 370/1 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín o výměře 300 m2, a to do 31. 12. 2021
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
32/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204008 ze dne 29. 5. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Lorencova s. r. o., se sídlem
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 25343700, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je prodloužení doby výpůjčky části pozemku p. č. 3528/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín za účelem zřízení manipulační plochy pro potřeby stavby
"Revitalizace objektu - Part TOWER" z doby určité do 31. 10. 2020 na dobu
určitou do 30. 4. 2021
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
33/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 02/20 k nájemní smlouvě č. 1600081746 ze dne 30. 12.
2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
výměry předmětu nájmu u pozemků p. č. 297/1 z výměry 590 m2 nově na
výměru 40 m2 a p. č. 297/2 z výměry 160 m2 nově na výměru 150 m2 oba k.
ú. Prštné, obec Zlín k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 1,568
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
34/17R/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,
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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, kabelová skříň NN, HDPE
(telekomunikační síť), uzemnění v rámci akce „Zlín, Příluky, příp. Agro, kab.
VN 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. 1091/4 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
35/17R/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 v rámci akce
„Malenovice, Slovák, kabel. 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. 249/1 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
36/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1437/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín,
o celkové výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě
rodinného domu na pozemcích p. č. 1437/1, p. č. 2072 a p. č. 32/5 k. ú. Louky
nad Dřevnicí, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
37/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 550/110 a p. č. 550/71 k. ú. Prštné, obec
Zlín, o celkové výměře do 160 m2 za účelem vybudování napojení nové
komunikace pro stavbu ZTV PRŠTNÉ „POD ROZVODNOU“ II. ETAPA

Usnesení
38/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1635730009 ze dne 9. 4. 2003
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčiteli, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku
p. č. 1566/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o umístění brány a branky
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Usnesení
39/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 591/5 k. ú. Racová, obec Racková, o
celkové výměře do 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na
pozemek p. č. 462/45 k. ú. Racková, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
40/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře do 11 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu
č. p. 5956 v ul. Lipová ve Zlíně

Usnesení
41/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 250/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o celkové výměře do 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
nemovitosti č. p. 268 na ul. I. Veselkové ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
42/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1346/2 k. ú. Štípa, obec Zlín, o celkové
výměře do 22 m2 za účelem vybudování sjezdu a zpevněných ploch k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1444/5 k. ú. Štípa, ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
43/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 670/160, p. č. 670/159, p. č. 670/26 a
p. č. 670/158 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o celkové výměře do 200
m2 za účelem provedení dočasného výkopu pro vybudování opěrné stěny při
stavbě prodejny Lidl

Usnesení
44/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit 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 do 30 m2 za účelem
vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 550/365
k. ú. Prštné, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
45/17R/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 umístění lešení, manipulační plochy
pro jeřáb vč. zavážecí terasy, vybudování okapového chodníku a balkónů, při
revitalizaci bytového domu č.p. 901-902 na třídě Svobody ve Zlíně Malenovicích
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Usnesení
46/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit části pozemku p. č. 32/1 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o celkové
výměře 136 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p. č.
32/10 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře 28 m2 ve vlastnictví fyzické osoby
s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch
statutárního města Zlína

Usnesení
47/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 38/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 40 m2

Usnesení
48/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 591/216 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
do 180 m2

Usnesení
49/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 52/2 o výměře do 530
m2, p. č. 52/4 o výměře do 110 m2, p. č. 52/5 o výměře do 130 m2, p. č. 52/6
o výměře do 25 m2 a p. č. 52/7 o výměře do 50 m2 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín k vybudování předzahrádek, chodníku, schodiště, rampy a
parkovacích stání

Usnesení
50/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p. č. 1163/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín o výměře 500 m2 k zahrádkářskému účelu a pozemku p. č. st. 1084 k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 15 m2 zastavěného rekreačním objektem

Usnesení
51/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 400/99 o výměře 250 m2 (díl 10) k. ú.
Prštné, obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
52/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 370/77 o výměře 330 m2 (díl 11) k. ú.
Prštné, obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
53/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 1900/3 a p. č. 3499/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 400 m2 za účelem zařízení staveniště
včetně oplocení pro realizaci stavby „Rezidence Čepkovská“
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Usnesení
54/17R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. st. 598 o výměře 27 m2, p. č. 1157/17 o výměře
439 m2, p. č. 1157/18 o výměře 447 m2, p. č. 1157/19 o výměře 460 m2 a p.
č. 1157/1 o výměře 515 m2 vše k. ú. Kudlov, obec Zlín

Usnesení
55/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, jako prodávajícím a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 3855/2 k. ú. Zlín, obec
Zlín za cenu 857 900 Kč
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
56/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a ASTRA
92 a.s., třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín, jakožto prodávajícím, jejímž
předmětem je výkup pozemků p. č. 1645/7 o výměře 1930 m2 a 1645/8 o
výměře 2813 m2, vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín za cenu 2000 Kč/m2 za
účelem scelení pozemků ve vlastnictví města a získání nové rozvojové plochy;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
57/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
, jakožto prodávající, jejímž
předmětem je výkup pozemku p. č. 1645/13, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře 3122 m2 za cenu 2000 Kč/m2 za účelem scelení pozemků ve
vlastnictví města a získání nové rozvojové plochy;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
58/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
, jakožto prodávajícím, jejímž
předmětem je výkup pozemku p. č. 1645/14, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře 2780 m2 za cenu 1700 Kč/m2 za účelem scelení pozemků ve
vlastnictví města a získání nové rozvojové plochy;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
59/17R/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
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, jako vlastníkem pozemku, jejímž
předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést a umístit stavbu
"Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprav navazujících
komunikací" na pozemku p.č. 1509/2, ostatní plocha, k.ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o výměře do 1000 m2 v trvalém záboru stavby a do 14000 m2 v
dočasném záboru stavby
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
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390 jako budoucím druhým směňujícím
(druhým směňujícím), jejímž předmětem je bezúplatná směna částí pozemku
p. č. 1509/2 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 1000 m2, ve
vlastnictví ŘSD ČR, dotčeného stavbou "Silniční napojení průmyslové zóny
Zlín - východ a oprav navazujících komunikací", za pozemky p. č. 2229/9 o
výměře 570m2 a p. č. 2229/25 o výměře 489 m2, oba k.ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín, ve vlastnictví statutárního města Zlína
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
60/17R/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 KKS reality
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spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO 29229081 jako vlastníkem
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. 1157/35, ostatní plocha, k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
do 500 m2 v záboru stavby
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 KKS
reality spol. s r. o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO 29229081 jako budoucím
druhým směňujícím (druhým směňujícím), jejímž předmětem je směna části
pozemku p. č. 1157/35 k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 500 m2,
ve vlastnictví KKS reality spol. s r.o., dotčeného stavbou "Parkoviště P+R a
B+R v lokalitě Zlín - Příluky", za část pozemku p. č. 1157/19 k.ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín o výměře do 60 m2, ve vlastnictví statutárního města Zlína, s
doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch KKS
reality spol. s r.o. za cenu 2.000,- Kč/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
61/17R/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
, jako vlastníkem pozemku,
jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést a umístit
stavbu "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprav navazujících
komunikací" na pozemku p.č. 1130/2, zahrada, k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
o výměře do 5 m2 v trvalém záboru stavby a do 25 m2 v dočasném záboru
stavby
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako budoucím kupujícím (kupujícím) a
,
, jako budoucím prodávajícím (prodávajícím),
jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby "Silniční napojení
průmyslové zóny Zlín - východ a oprav navazujících komunikací" uzavřít
kupní smlouvu na výkup části pozemku p. č. 1130/2, k.ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín o výměře do 5 m2, dotčené trvalým záborem stavby, za kupní cenu ve
výši 500,- Kč/m2 dle Pravidel města.
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souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
62/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících mezi GasNet, s. r. o. se sídlem Klišská 940/96 Klíše,
400 01 Ústí nad Labem IČO 27295567, jako vlastníkem plynárenského
zařízení a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a
stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy

Usnesení
63/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO
27295567, jako budoucím oprávněným a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako budoucím
povinným ve znění dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a popisem této smlouvy

Usnesení
64/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto podnajímatelem a
Nikolou Horovou, Zlínská 95, 763 14 Zlín, IČO 09346031, jakožto
podnájemcem, jejímž předmětem je podnájem nebytových prostor
nacházejících se v 1. podzemním podlaží objektu Zlínská č. p. 133 o výměře
30,78 m2, který je součástí pozemku p. č. st. 83 (ul. Zlínská), k. ú. Kostelec u
Zlína, obec Zlín, za účelem poskytování kosmetických služeb, za cenu 214
Kč/m2/rok, na dobou neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína nájemci Nikole Horové, Zlínská 95,
763 14 Zlín - Kostelec, IČO 09346031 s provedením technického zhodnocení
prostor sloužících podnikání - kosmetické služby v objektu, který je součástí
pozemku p. č. st. 83 (ul. Zlínská), k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín, na náklady
nájemce.

Usnesení
65/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor mezi statutárním
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městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Františkem Bravencem, Sazovice 49, 763 01, IČO
13689096, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 4699 na ul. Okružní
ve Zlíně o výměře 33,4 m2, dohodou ke dni 31. 10. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem;
Usnesení
66/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. podzemním podlaží budovy
č. p. 734 - 736 nacházející se na pozemku st. p. č. 894 k. ú. Malenovice u Zlína
o výměře 98 m2
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. podzemním podlaží budovy
č. p. 734 - 736 nacházející se na pozemku st. p. č. 894 k. ú. Malenovice u Zlína
o výměře 39 m2

Usnesení
67/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti EXPLICIT REALITY s.r.o.,
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČO 06816860 na adrese Dlouhá č. p.
4217, 760 01 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem souhlasu s umístěním sídla
společnosti

Usnesení
68/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
69/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
70/17R/2020

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

Usnesení
71/17R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí
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Usnesení
72/17R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
výsledky hospodaření k 30.6.2020 příspěvkových organizací, obchodních
společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního
města Zlína dle Příloh č. 1 a č. 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
73/17R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
auditované výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné
společnosti s majetkovou účastí města Zlína za rok 2019 dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
74/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se Změnou č. 9 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková
organizace, IČO: 00090026, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
75/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s aktualizovanou verzí 2.10 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro
období 2014-2020 dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení,
bere na vědomí
podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2020 – 30. 6.
2020 dle přílohy č. 2,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
76/17R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
1. informaci o zpracování „Integrované teritoriální investice Zlínské
aglomerace pro období 2021-2027“, 2. vymezení území "Integrované
teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027" dle přílohy č.
1,
jmenuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, garantem tvorby a implementace
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027",
souhlasí
s ustavením Řídicího výboru "Integrované teritoriální investice Zlínské
aglomerace pro období 2021-2027", ve složení zástupců:
- statutárního města Zlína - 5 členů
- Zlínského kraje - 1 člen
- měst a obcí z aglomerace - 3 členové
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- akademické sféry - Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - 1 člen
- BESIP - samostatného oddělení Ministerstva dopravy ČR - 1 člen
- Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o. - 1 člen
- Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - 1 člen
- Agentury pro sociální začleňování - 1 člen
- Úřadu práce – Krajské pobočky ve Zlíně - 1 člen
- Státního fondu životního prostředí - 1 člen
- neziskové sféry - NADĚJE, pobočka Zlín - 1 člen
- sociální oblasti - 1 člen - výzkum a vývoj - 1 člen
- manažer ITI - 1 člen (bez hlasovacího práva)
(celkem 20 členů, z toho 1 člen bez hlasovacího práva),
souhlasí
se jmenováním Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, předsedou Řídicího
výboru "Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období
2021-2027",
souhlasí
s pověřením:
1. Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, vedením jednání s partnery
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027"
o jejich zapojení do Řídicího výboru "Integrované teritoriální investice
Zlínské aglomerace pro období 2021-2027",
2. Rady města Zlína projednat a schválit Statut a jednací řád Řídicího výboru
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027",
jehož přílohou bude jmenný seznam konkrétních osob delegovaných
schválenými subjekty,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
77/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí
dotace Státního fondu podpory investic na realizaci projektu s názvem
"Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" a současně schvaluje
aktualizaci projektu a jeho 1. část dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování realizace 1. části projektu "Regenerace panelového
sídliště Zlín - Podhoří" ve výši 11 000 000 Kč v roce 2021.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním žádosti o dotaci včetně
všech náležitostí dle připomínek dotačního titulu, podpisem a předložením
žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s přípravou, realizací a
udržitelností projektu poskytovateli dotace.

Usnesení
78/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného služebního vozidla - osobního
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automobilu, VW Polo, RZ: 1Z6 9050, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
obchodní korporací KRAKAS s.r.o., se sídlem ul. Lidická 78, Velká Ves, 550
01 Broumov, jako kupujícím, za cenu ve výši 6.666,- 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
79/17R/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 služby „Studie dopravní obslužnosti areálu Svit Zlín“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
80/17R/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 „Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845“
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,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Marcela Frýdlová, Odbor školství
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Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Milan Smola, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
81/17R/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 "Klimatizace kanceláří v 1. NP a 3. NP budovy radnice MMZ".
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Michal Čížek, člen RMZ
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
82/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Plán územního
systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností
Zlín“, a to dodavatele ARVITA P spol. s.r.o., se sídlem: Příčná 1541, 765 02
Otrokovice, IČO: 60706708, s nabídkovou cenou 1 288 000 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
83/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto obdarovaným a
Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO:
70891320, jakožto dárcem, jejímž předmětem je bezúplatné předání movitého
majetku pořízeného v rámci projektu IVVS ZK - Informační, vyrozumívací a
varovací systém Zlínského kraje.

Usnesení
84/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků
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krajských a senátních voleb konaných 2. a 3. 10. 2020, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO: 46992308 jako dodavatelem, jejímž předmětem je
zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do zastupitelstva kraje
a 1/3 senátu ČR konaných 2. a 3. 10. 2020, s celkovou cenou služby ve výši
159 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
85/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje
k úhradě cen za poštovní služby č. 970002-0573/08, uzavřené dne 18. 1. 2008
mezi statutárním městem Zlín a Českou poštou, s. p., IČ 47114983, Praha 1,
Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 ke dni podepsání dohody mezi oběma
smluvními stranami.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
86/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby
"Boněcká příčka - dopravní propojení silnice I/49 na ulici Vizovická a místní
komunikace na ulici Peroutkovo nábřeží", mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760
01 Zlín, IČO: 01643541 jako zhotovitelem a to za cenu 290.000 Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení
87/17R/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
GANAS, spol. s r.o., se sídlem Hlavničkovo nábřeží 5362, 760 01 Zlín, IČO:
46994181, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava osobního výtahu v
bytovém domě na ul. Broučkova 5352, Zlín, po havárii za cenu 169.825 Kč
bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, jako
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pronajímatelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
372/28, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře 210 m2 pro umístění
Památníku padlým ve 2. světové válce, na dobu určitou od 1.7.2020 do
31.12.2024, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy, za nájemné ve výši 3,70 Kč/m2/rok a náhradu ve výši 4 340 Kč za
bezesmluvní užívání předmětu nájmu tři roky zpětně,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
89/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku cibulovin mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
kupujícím a Bruno Nebelung GmbH, se sídlem Freckenhorster Str. 32, 483 48
Everswinkel, Německo, DIČ: DE272070948, jako prodávajícím, za kupní
cenu 186 878,33 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
90/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako půjčitelem a Filharmonií Bohuslava
Martinů, o.p.s., náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO: 27673286
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem bude výpůjčka klavíru STEINWAY.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 761 00 Zlín a Wander Book s.r.o., sídlem Hodkovická 20/20, 460 06
Liberec - Rochlice, IČO 07662301, jejímž předmětem je zajištění práv k užití
autorského díla (fotografie) pro účely vytvoření produktu (sběratelského
deníku),
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
92/17R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích předsedu a členy
konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky: Základní
školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská
3076, 760 01 Zlín, IČO 71008012
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předseda komise: Bc . Kateřina Francová - za zřizovatele
členové komise:
Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
Mgr. Dalibor Blecha - za krajský úřad
Mgr. Jan Vorba - ředitel Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,
Komenského náměstí 350, příspěvkové organizace
PaedDr. et Mgr. Věra Facová - psycholožka
Mgr. Petra Pavlištíková - pedagogický pracovník školy
Mgr. Petr Švrček - školní inspektor
Jitka Šviráková - za školskou radu.
Usnesení
93/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
ustavení koordinačního výboru pro tvorbu Plánu udržitelné městské mobility
města Zlína s předsedou p. Michalem Čížkem, uvolněným členem RMZ
schvaluje
ustavení pracovních skupin pro tvorbu Plánu udržitelné městské mobility
města Zlína ve složení předsedů těchto pracovních skupin:
Pracovní skupina "Individuální automobilová doprava", předseda Ing. David
Neulinger, vedoucí odboru dopravy
Pracovní skupina "Veřejná hromadná doprava", předseda Josef Kocháň,
ředitel DSZO, s.r.o.
Pracovní skupina "Pěší a cyklistická doprava" předseda Ing. Martin Habuda,
analytik Technologické informační centrum
Pracovní skupina "Doprava v klidu (parkování)", předseda Ing. Jiří Balajka,
vedoucí provozu Technické služby Zlín, s.r.o.
jmenuje
p. Michala Čížka garantem tvorby Plánu udržitelné městské mobility města
Zlína

Usnesení
94/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky Wannadu, z.s., se sídlem Levá 29/3, 147 00 Praha 4, IČO
22839186, spočívající v bezúplatné výpůjčce prostor Stadionu mládeže na ul.
Hradská ve Zlíně pro realizaci Wannado Festivalu 2020 ve dnech 4.-5. 9. 2020
a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Wannado,
z.s., se sídlem Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha, IČO 22839186, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka prostor Stadionu mládeže na ulici
Hradská ve Zlíně za účelem realizace Wannado Festivalu 2020 ve dnech 4.-5.
9. 2020 v době od 17:00 hod dne 4. 9. 2020 a v době od 10:00 do 18:00 hod
dne 5. 9. 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Nadace Tomáše Bati (IČO: 65822374),
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23400 Kč, „NEJDE - NEEXISTUJE!” Výstava plnobarevný baťovský svět
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
96/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace (IČO: 00089982), 11250 Kč, Ševci žijí aneb svatý
Kryšpín a Kryšpinián v muzeu
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
97/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Střední škola filmová, multimediální a
počítačových technologií, s.r.o. (IČO: 29373883), 18000 Kč, Studentský
filmový klub 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
98/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Inspirace Zlín z.s. (IČO: 04535341),
27000 Kč, Strašidelné sklepení zlínského zámku
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
99/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Robert Černý (IČO: 45678898), 135000
Kč, 30. Setkání kytaristů
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Nadace Tomáše Bati (IČO: 65822374),
40413 Kč, StreetArt sympozium
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
101/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Artrium s.r.o., (IČO: 06052673), 47000
Kč, Jan Saudek - Světový fotograf slaví 85. narozeniny
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Zlínský zámek o.p.s. (IČO: 29374511),
64350.00 Kč, Cyklus výstav ve výstavních sálech Hedvika na zlínském zámku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
103/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Římskokatolická farnost Štípa (IČO:
48471712), 50000 Kč, Oprava fragmentu původní zídky kolem kaple Panny
Marie ve Štípě
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
104/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Římskokatolická farnost Štípa (IČO:
48471712), 90000 Kč, Restaurování oltáře Marie Magdaleny v kostele
Narození Panny Marie ve Štípě
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Římskokatolická farnost Štípa (IČO:
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48471712), 75000 Kč, Restaurování dřevěného zábradlí jižní kaple v kostele
Narození Panny Marie ve Štípě
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
106/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Římskokatolická farnost svatého Filipa
a Jakuba Zlín (IČO: 40995356), 100000 Kč, Obnova oken v průčelí kostela
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně - replika
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na „Terénní úpravy v areálu po bývalém OC“ mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a Matějem Němečkem, se sídlem Valašská
Senice 177, 756 14 Valašská Senice, IČO: 09073736 jako zhotovitelem, za
cenu 263 048,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy.

Usnesení
108/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádostí statutárního města Zlína, IČO: 00283924, o poskytnutí dotace
od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín,
IČO: 70887306: a) o dotaci ve výši 6 000 Kč na náklady vynaložené za
uskutečněné zásahy mimo územní obvod zřizovatele jednotkami sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Zlín, b) o dotaci ve výši 152 000 Kč
na vybavení ke zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
JPO II/1 Zlín-Prštné,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, všemi potřebnými úkony
souvisejícími se zajištěním přípravy dotačních žádostí dle podmínek
dotačního titulu, jejich podpisem a předložením poskytovateli dotace.

Usnesení
109/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto objednatelem a společností KLIMATRON SERVIS s.r.o.,
se sídlem Chropyňská 1693/2, 767 01 Kroměříž, IČO:27731936, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace pro instalaci klimatizací do
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serveroven 10-ti základních škol za cenu 150 000 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
110/17R/2020

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

Usnesení
111/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Zajištění správy a užití elektronických certifikátů vzdálenou formou vzdálené podepisování a pečetění"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Ing. Jiří Jaroš, člen RMZ
Petr Krčmář, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
112/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem ve
vlastnictví statutárního města Zlína pro organizace poskytující registrovanou
sociální službu, u nichž dojde od 01.01.2021 ke změně smluvních vztahů
spočívajících v přechodu ze smluv o výpůjčce na nájemní smlouvy, přičemž
zájemci nebudou v rámci výběrového řízení muset skládat jistotu ve výši
trojnásobku částky odpovídající zájemcem nabídnutému měsíčnímu
nájemnému.
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Usnesení
113/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v II. nadzemním podlaží o výměře 84,45
budovy č. p. 4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře 98,65 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
114/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
344, která je součástí pozemku p. č. st. 5956 (ul. Nad Ovčírnou IV), k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 79,85 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
115/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
1276 stojící na pozemku p. č. st. 4299 (třída Tomáše Bati), k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře 627,57 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby
pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 673/73 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 2200 m2 za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
116/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budov č. p. 3712
a 3713, které jsou součástí pozemku p. č. st. 4565 a 4566 a přístavby umístěné
na části pozemku p. č. 3187/9 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Hornomlýnská), o
celkové výměře 275,52 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3187/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 100 m2 za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
117/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
3778 stojící na pozemku p. č. st. 4594 (ul. Osvoboditelů), k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 55,26 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
118/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
1367, která je součástí pozemku p. č. st. 5968 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul.
Padělky VI), k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 157,71 m2, za účelem
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poskytování registrované sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1.
2021.
Usnesení
119/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v II. nadzemním podlaží budovy č. p.
4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Burešov),
o celkové výměře 20,38 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
120/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
5352, která je součástí pozemku p. č. st. 8319 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul.
Broučkova) o celkové výměře 187,80 m2, za účelem poskytování registrované
sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
121/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží o výměře max.
do 153,59 m2 budovy č. p. 4057, která je součástí pozemku p. č. st. 5102 v k.
ú. Zlín, obci Zlín (ul. Zálešná I), za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.
schvaluje
záměr vypůjčit nebytové prostory v I. podzemním podlaží o výměře 52,85 m2
a v I. nadzemním podlaží o výměře 68,5 m2 budovy č. p. 4057, která je
součástí pozemku p. č. st. 5102 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Zálešná I), za účelem
poskytování registrované sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1.
2021.

Usnesení
122/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Burešov),
o celkové výměře 27,63 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit nebytové prostory v I. podzemním podlaží budovy č. p. 4886,
která je součástí pozemku p. č. st. 6843 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Burešov), o
celkové výměře 31,69 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby
pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
123/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
4789, která je součástí pozemku p. č. st. 6907 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. SNP),
o celkové výměře 541,11 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.
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Usnesení
124/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout budovu č. p. 3222 v celém rozsahu, která je součástí
pozemku p. č. st. 3796 (ul. Zálešná I), k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 241,45
m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3256/24 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 3460 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
125/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout budovu č. p. 3016 v celém rozsahu, která je součástí
pozemku p. č. st. 3472 (ul. Bratří Sousedíků), k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
263,48 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 980/73 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
do 807 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
126/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
3692 stojící na pozemku p. č. st. 4993 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Díly IV) o
celkové výměře 263,47 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
127/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 349, která je součástí
pozemku p. č. st. 4880 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Bří Sousedíků) o celkové
výměře 439,70 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 980/66 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 35 m2
a p. č. 980/30 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 40 m2 za účelem poskytování
registrované sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
128/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout budovu č. p. 5550 v celém rozsahu, která je součástí
pozemku p. č. st. 8739 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Okružní) o celkové výměře
3670,42 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 2144/84 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 615 m2,
část pozemku p. č. 2144/83 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 850 m2 a část
pozemku p. č. 2144/79 o výměře do 70 m2, za účelem poskytování
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registrované sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.
Usnesení
129/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. podzemním podlaží o výměře 102,3
m2, v I. nadzemním podlaží o výměře 188,6 m2, v II. nadzemním podlaží o
výměře 125 m2 a v III. nadzemním podlaží o výměře 132,7 m2 budovy č. p.
3848, která je součástí pozemku p. č. st. 4733 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul.
Kamenná), za účelem poskytování registrované sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021;
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 608/38 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 800 m2 oplocené části zahrady, za účelem poskytování
registrované sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
130/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
5302 stojící na pozemku p. č. st. 8345 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Podlesí IV) o
celkové výměře 266,11 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
131/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout budovu č. p. 1563 v celém rozsahu, která je součástí
pozemku p. č. st. 1146 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Gahurova) o celkové výměře
341,90 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
132/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor ve II. nadzemním podlaží budovy č. p.
4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Burešov),
o výměře 14,3 m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
133/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Burešov),
o celkové výměře 57,09 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
134/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout budovu č. p. 2505 v celém rozsahu, která je součástí
pozemku p. č. st. 2404 (ul. Pod Stráněmi), k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 332,3
m2, za účelem poskytování registrované sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021;
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schvaluje
záměr vypůjčit časti pozemků p. č.2865/8 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
166 m2, p. č. 2865/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 526 m2 a p. č. 2865/9
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 279 m2 za účelem poskytování registrované
sociální služby pro stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.
Usnesení
135/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Sad Svobody" na prostranství sadu
dne 9. 9. 2020 od 10:00 do 24:00 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová
174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365: 1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro
umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené
akce. 2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině.

Usnesení
136/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Výstava historických fotografií ZFF”
ve dnech 2. 9. 2020 až 14. 9. 2020 celodenně na prostranství ulici školní
pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365: udělení výjimky z OZV č. 3/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
ulice Školní.

Usnesení
137/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Park Komenského" na celém
prostranství parku Komenského ve dnech 4. 9. 2020 až 10. 9. 2020 od 10:00
do 24:00 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO:
26273365: - udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce.
ruší
v usnesení č. 86/16R/2020 hodinu zahájení konání akce od 15:00 hodin.

Usnesení
138/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "60. Zlin film Festival - Zahajovací ohňostroj" na prostranství
travnaté plochy mezi ulicemi Štefánikova, Gahurova a tř. T. Bati dne 4. 9.
2020 od 21:00 do 22:00 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761
79 Zlín, IČ0: 26273365: - udělení výjimky z OZV č. 3/2004 k uskutečnění
akce na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č.
33/2004.
ruší
usnesení č. 78/16R/2020 v rámci programové změny a nahrazuje novým
usnesením.

Usnesení
139/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Hasičský dětský den - Začátek školního roku" dne 5. 9. 2020
od 15:00 do 19:00 hodin na prostranství u hasičské zbrojnice a návsi místní
části Lhotka u Zlína pořadatele
:
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- udělení výjimky z OZV č. 3/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
místní části Lhotka u Zlína.
Usnesení
140/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Den pro PAHOP” dne 15. 9. 2020 od 12:00 do 18:00 hodin
na prostranství náměstí Míru ve Zlíně pořadatele PAHOP, Zdravotní ústav
paliativní a hospicové péče, z.ú., Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské
Hradiště:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 a 2 v době konání akce.

Usnesení
141/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Pohádkový les“ v prostorách Dětského centra Zlín, Burešov
dne 5. 9. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin pořadatele Středisko rané péče
EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín, IČO: 26986728:
- 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
Dětského centra Zlín, p. o. Burešov.

Usnesení
142/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a firmou Viadesigne s.r.o. se
sídlem Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav, jako dodavatelem, jejímž
předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci "Vybudování
propojovacího chodníku - lokalita Zelená rezidence, Kudlov".
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy,jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
143/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Studie proveditelnosti Tunel – Centrum, Zlín” zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo v zadávacím řízení „Studie
proveditelnosti Tunel – Centrum, Zlín“, a to dodavatele AFRY CZ s.r.o., IČO:
45306605, se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00 Nabídková cena bez
DPH: 1 425 000,00 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
144/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování finančních
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služeb, č. smlouvy 4000160882, uzavřené dne 19. 07. 2016 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a
Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO
45317054, jehož předmětem je navýšení revolvingového úvěru o 50 mil. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
145/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu "SMART - Navigační
parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně" mezi Státním fondem dopravní
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508,
zastoupeným ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou, jakožto poskytovatelem
dotace a statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, zastoupeným primátorem Ing. et Ing. Jiřím Korcem, jakožto
příjemcem dotace, do výše 13 126 740,05 Kč určené na předfinancování
projektu s mírou podpory 85 % způsobilých výdajů projektu.

Usnesení
146/17R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s udělením souhlasu s umístěním stavby pro bydlení na pozemcích p.č. 3701/2,
3703/2 a 3700/5 v k.ú. Zlín
doporučuje
zastupitelstvu města Zlína souhlasit s umístěním stavby pro bydlení na
pozemcích p.č. 3701/2, 3703/2 a 3700/5 v k.ú. Zlín podle § 188a odst.1 písm.c)
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Usnesení
147/17R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
obsazení pracovní pozice Manažer IPRÚ/ITI v oddělení koordinace projektů
p. Petrem Stiglitzem, s platností od 1.9.2020

Usnesení
148/17R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití, a
to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
jako oprávněným a jednotlivě všemi osobami, které v rámci své činnostmi pro
statutární město Zlín mohou získat informace týkající se možného prodeje
obchodního podílu v obchodní korporaci Teplárna Zlín, s.r.o., IČ: 08803455,
jako povinnými, dle zdůvodnění,
pověřuje
Miroslava Chalánka, člena Rady města Zlína, dojednáním podrobností
předmětné dohody a jejím podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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