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
25. schůze

21. 12. 2020

Usnesení
1/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. Dřevařská
932/11 Veveří, 602 00 Brno IČO 70890013 jako povinným a statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín IČO 00283924,jako
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti. Služebnost spočívá v
povinnosti povinného strpět umístění a provozování stavby, přístup
oprávněného nebo jim pověřených fyzických či právnických osob na pozemek
za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy,
kontroly a demontáže stavby. Oprávněný je vlastníkem stavby ,,Lávka Z13
přes Dřevnici Zlín - Prštné, u mrazíren". Povinný touto smlouvou zřizuje
oprávněnému za úplatu služebnost k pozemku v rozsahu stanovené
geometrickým plánem číslo 1612 - 162/2020. Úhrada služebnosti dle této
smlouvy je 23 957 Kč. K výši úplaty bude připočtena příslušná sazba DPH
platná ke dni uzavření smlouvy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Správou železnic, státní organizací,
se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové město, 110 Praha 1 IČO 70994234, jako
pronajímatelem a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části
pozemku p. č. 3628/1 a p. č. 3627/1 oba v k.ú. a obci Zlín. Celková plocha
nájmu obou pozemků činí 893m2. V záboru stavby ,,Zlín, Kruhová křižovatka
ul. Vodní a ul. Bartošova'' na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 54 473
Kč bez DPH, sjednaná výše ročního nájemného bude pronajímatelem
upravována dle platného a účinného Výměru Ministerstva financí a Cenového
věstníku Ministerstva financí.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
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. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 31.
12. 2020,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
4/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu č.
v domě č. p. 4786 na ul. Středová ve
Zlíně, který má v nájmu paní
dle § 2288 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a v případě nevrácení bytu po uplynutí výpovědní doby podání žaloby o
vyklizení bytu;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, podepsáním výpovědi z nájmu bytu.

Usnesení
5/25R/2020

Rada města Zlína
zamítá
zvýšení počtu osob na straně nájemce bytu č.
3854 na ul. Kamenná ve Zlíně, nájemce paní

o velikosti 1+1 v domě č. p.

schvaluje
provedení úpravy bytu č.
v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně,
manželům
, a to na náklady nájemce a za podmínky kontroly průběhu
prováděných úprav technikem oddělení správy bytových domů, uvedené v
důvodové zprávě k tomuto materiálu
Usnesení
6/25R/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 Ing. Tomášem
Foltýnem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, se sídlem Husova
č. p. 1660, Napajedla, IČO: 46982663, jako zhotovitelem, jejímž předmětem
je zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového domu č. p.
5005, ul. K Majáku, Zlín“, za cenu 156 000 Kč bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
7/25R/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 služby „Rámcová smlouva - stěhovací a vyklízecí práce v objektech v
majetku statutárního města Zlína“
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
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účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
8/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáže
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
b) provedení připojení nízkého napětí do garáže č.
v budově č. ev. 288 na
ul. Padělky IX ve Zlíně na vlastní náklady nájemce garáže

Usnesení
9/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 54/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.17 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
10/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 55/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
11/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č.2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v
roce 2020 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO:
00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
12/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Ing. Romanu Horskému, řediteli příspěvkové organizace
ZOO a zámek Zlín - Lešná, za 2. pololetí roku 2020, dle přílohy

Usnesení
13/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro
místní části statutárního města Zlína" dle čl. 6, odst. 5 pravidel, a to prioritu
Komise místní části Lužkovice "Neinvestiční dotace pro FK Lužkovice Želechovice, z.s., Pod Kopcem 234, 760 01 Zlín - Lužkovice, IČO: 42340667,
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15 000,00 Kč, na výsadbu zeleně v areálu fotbalového hřiště".
Usnesení
14/25R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
výsledky projektu Tvoříme Zlín 2020 dle důvodové zprávy

Usnesení
15/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení služební platební karty Odboru kultury a památkové péče, jmenovitě
paní Daně Macourkové, vedoucí Památníku Tomáše Bati, k úhradám nutných
výdajů spojených s jejím pracovním zařazením, po dobu trvání jejího
pracovního poměru,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním všech
náležitostí a podpisem dokumentů.

Usnesení
16/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení služební platební karty panu Tomáši Melzerovi, OT, k úhradám
nutných výdajů spojených s jeho pracovním zařazením, po dobu trvání
pracovního poměru,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním všech
náležitostí a podpisem dokumentů.

Usnesení
17/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve
Zlíně“,
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
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Blanka Semelová, Odbor právní
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Usnesení
18/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2021 z programu pro financování výstavby, modernizace nebo oprav
místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v
místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou a jeho výzvy na
realizaci projektu "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a opravy
navazujících komunikací" a
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy projektu,
přípravou žádosti o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního
titulu, podpisem a předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s
přípravou, realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace,

Usnesení
19/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, Udržitelná
doprava - Integrované projekty IPRÚ, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy a jeho výzvy na realizaci projektu "Parkoviště
P+R a B+R v lokalitě Zlín-Příluky" a
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy projektu,
přípravou žádosti o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního
titulu, podpisem a předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s
přípravou, realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace,

Usnesení
20/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smluv na plnění veřejné zakázky na služby
"Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím ledního hokeje", a to
dodavatele Berani Zlín s.r.o., se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČ:
25566016, s celkovou nabídkovou cenou 13 192 911 Kč bez DPH a uzavření
smluv s tímto dodavatelem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smluv na plnění veřejné zakázky na služby
"Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím fotbalu", a to dodavatele
FC FASTAV Zlín, a. s., se sídlem Tyršovo nábř. 4381, 760 01 Zlín, IČ:
25568752, s celkovou nabídkovou cenou 4 958 678 Kč bez DPH a uzavření
smluv s tímto dodavatelem dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem smluv

Usnesení
21/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č. 1700140068 o poskytování služeb v
rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 002 83 924, jako
zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín -
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Louky, Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČ: 607 11 086, jako pověřenou
osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 3 a 4 dle zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí příloh a jejich podpisem.
Usnesení
22/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o odstranění odpadu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
Technickými službami Zlín, s.r.o., se sídlem Louky, Záhumenní V 321, 763
02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je sběr,
přeprava a odstranění směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01, 1 ks
nádoby 1 100l, 1x týdně) a biologicky rozložitelného odpadu (kat. č. 20 02 01,
6 ks bionádoby 240 l, 1x za dva týdny) technikou poskytovatele za cenu dle
aktuálního ceníku poskytovatele, místem vývozu je Stadion mládeže, ul.
Hradská 854, Zlín, s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 3 měsíce bez uvedení důvodu a zrušení smlouvy o odstranění odpadu
č. 4812/632/11 ze dne 10. 10. 2011 včetně dodatků č. 1 - 3
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a Technickými službami Zlín, s.r.o., se sídlem
Louky, Záhumenní V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je sběr, přeprava a odstranění směsného komunálního
odpadu (kat. č. 20 03 01, 1 ks nádoby 120 l, 1x týdně) technikou poskytovatele
za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele, místem vývozu je Středisko
volného času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín, organizační složka města,
s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce bez
uvedení důvodu a zrušení smlouvy o odstranění směsného komunálního
odpadu č. 3807/632/07 ze dne 5. 12. 2007 včetně dodatku č. 1
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
24/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se
sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02 , IČO 60711086, jako
poskytovatelem, jejímž předmětem je sběr, přeprava a odstranění směsného
komunálního odpadu, umístněného u objektů Městské policie Zlín, s účinností
od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou, za cenu dle aktuálních ceníků poskytovatele,
tj. 22 830,80 Kč bez DPH a zrušení smlouvy o odstranění směsného
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komunálního odpadu č. 3676/602/15 ze dne 13.2.2008 ve znění dodatků č. 19,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
25/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního a
tříděného odpadu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem, a společností Technické
služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumenní V 321, 763 02 Zlín 1, IČO 60711086,
jako poskytovatelem, na základě kterého s účinností od 1.1.2021 dojde v
souladu se smluvní inflační doložkou k navýšení paušální smluvní ceny z
13.690 Kč bez DPH/rok na 25.178 Kč bez DPH/rok
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
26/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního
odpadu č. 1809530013, uzavřené dne 11. 3. 2003 mezi statutárním městem
Zlín jako objednatelem a poskytovatelem Technické služby Zlín, s.r.o. se
sídlem Záhumenní V 321, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 60711086, kterým se s
účinností od 1. 1. 2021 aktualizuje ceník plnění a rozšiřuje předmět smlouvy
o 1 ks nádoby 1100 L s místem vývozu Okružní 4601, Zlín
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dodatku smlouvy, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
27/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod č. 45103996,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 002 83 924, jako vlastníkem nemovitosti - odběratelem a
kapitálovou společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., IČO: 618 59
575, se sídlem Tovární 41, Olomouc, jako poskytovatelem, jehož předmětem
je dohoda o ročním paušálním množství 8.000 m3 vypouštěných odpadních
vod ze skládky Suchý důl a cena za jednotku vypouštěné vody, která se
zvyšuje z 56,78 Kč bez DPH/m3 na 59,25 Kč bez DPH/m3, a to na období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem tohoto dodatku

Usnesení
28/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a Radovanem
Kučerou, se sídlem U Letiště 1271, 769 01 Holešov, IČO 65831811, jako
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zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace zakázky „Provedení ořezů
dřevin, kácení, instalace a revize vazeb v registrovaném významném
krajinném prvku Zlín – nábřeží“ dle přiložené tabulky Soupis zásahů VKP
Zlín, včetně likvidace dřevní hmoty a souvisejících prací s celkovou cenou za
dílo ve výši 525 866,00 Kč včetně DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
29/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Zelená
střecha provozní budovy OMZ Santražiny, Zlín“ – mezi statutárním městem
Zlín jako objednatelem a Gabriel s.r.o. se sídlem Terezín, České Kopisty 208,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČO: 25419455 jako zhotovitelem za celkovou cenu
135 000,-- Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
30/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Rámcové kupní smlouvy na prodej dřevní hmoty v roce 2021 mezi
prodávajícím statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 a kupujícím Petr Machů, místo podnikání Příluky, Horní
Dědina 409, 760 01 Zlín, IČO: 66603153 za ceny dle poptávkového listu,
který je přílohou rámcové kupní smlouvy
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
31/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Zlínem
jako objednatelem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
Lubomírem Maděrou, jako zhotovitelem, se sídlem Zálešná IV/1175, 760 01
Zlín, IČ 18152163, dle přílohy č.1 a 2,
b) uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Zlínem
jako objednatelem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
Dušanem Dosoudilem, jako zhotovitelem, se sídlem Mysločovice 14, 763 01
Mysločovice, IČ 76624471, dle přílohy č. 3 a 4,
c) uzavření smluv o vypořádání závazků mezi statutárním městem Zlínem jako
objednatelem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
Technickými službami Zlín, s.r.o., jako zhotovitelem, se sídlem Záhumení V
321, 763 02 Zlín, IČ 60711086, dle přílohy č. 5-34,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
32/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o dílo na provádění stavebních prací mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jako objednatelem a Technickými službami Zlín, s.r.o., se sídlem
Zlín-Louky, Záhumení V 321, 763 02,IČ 60711086, jako zhotovitelem dle
přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
33/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 440015005 o poskytování služeb na
území statutárního města Zlína, uzavřené dne 31.12.2014, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:00283924, jako
objednatelem a obchodní společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem
Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086, jako dodavatelem, dle
příloh č. 1-2,
- uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových
prací na území statutárního města Zlína, uzavřené dne 31. 12. 2014, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ:00283924, jakožto zadavatelem a obchodní společností Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako poskytovatelem, dle příloh č. 3-6,
- uzavření Dodatku č. 18 ke Smlouvě č. 142834002 o obstarávání staveb
veřejného osvětlení města Zlína, uzavřené dne 29.1.2004, a to mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní společností Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako obstaravatelem, dle příloh č. 7-8,
- uzavření Dodatku č. 18 Smlouvy č. 1429530040 o obstarávání staveb
veřejného osvětlení města Zlína, uzavřené dne 24.9.2003, a to mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní společností Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako obstaravatelem, dle příloh č. 9-10,
- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 4400150020 o rozsahu činnosti údržby
světelných signalizačních zařízení (návěstidel) statutárního města Zlína,
uzavřené dne 15. 4. 2015, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:00283924, jakožto objednatelem a obchodní
společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02
Zlín - Louky, IČ 60711086, jako zhotovitelem, dle příloh č. 11-13,
- uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě č. 1428620050 o provozování veřejného
osvětlení ve městě Zlíně , uzavřené dne 9.8. 2002, a to mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:00283924, jako
objednatelem a obchodní společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem
Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky IČ 60711086, jako obstaravatelem, dle
příloh č.14-16.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem předmětných dodatků.
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Usnesení
34/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových
prací na území statutárního města Zlína, uzavřené dne 31. 12. 2014, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ:00283924, jakožto zadavatelem a obchodní společností Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako poskytovatelem, dle příloh č. 1-3,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem dodatku.

Usnesení
35/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 ze dne 25. 10. 2017,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 00
Zlín, IČO: 00283924 a společností Z-Group, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati
258, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 63487799, jako objednateli a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO 01643541, jako zhotovitelem, na služby "Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál
Zlín, centrum", jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o zpracování
projektu nové protihlukové stěny včetně inženýrské činnosti za cenu 105.000
Kč bez DPH a změna termínu dokončení plnění - odevzdání DUR se
zapracováním protihlukové studie do 90 dnů od uzavření dodatku č. 6,
prodloužení termínu pro inženýrskou činnost, vedoucí k zajištění
pravomocných územních rozhodnutí - do 30.9.2021 (stavby č. 1 a 2) a do
31.7.2022 (stavba č. 3)
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína uzavřením a podpisem dodatku

Usnesení
36/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako příkazcem, a společností
KAROLAS Legal, s.r.o., IČO: 05732069, se sídlem Klimentská 2062/6, 110
00 Praha 1, jako příkazníkem, dle přílohy
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením smlouvy a podpisem plné
moci udělené příkazníkovi

Usnesení
37/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování "Úvodní studie - Inovace v rozvoji
řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem
Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00, IČO 275 82 167 za cenu 395 000,- Kč
bez DPH s termínem plnění do 31. 5. 2021.
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.
Usnesení
38/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4400180114 na služby
"Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnost na akci
Zlín - Revitalizace ulice J. A. Bati", uzavřené mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
Ing. Kamilem Prokůpkem, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO:
72318481, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení přerušení
provádění díla do 31.12.2021.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem.

Usnesení
39/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400201191 na realizaci stavebních
prací „Zlín, Malenovice - oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání”,
uzavřené dne 16.9.2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem, a společností SMO,
a.s. se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČO: 42339839 jako
zhotovitelem, jehož předmětem je změna rozsahu plnění a odpovídající změna
ceny díla o dodatečné stavební práce ve výši 297 919,95 Kč bez DPH a
méněpráce ve výši 148 400,18 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
40/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4400201365 na akci "Záchytné
parkoviště P+R Fryštácká" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem na
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, jehož předmětem je prodloužení doby
ukončení části díla do 31.1.2021.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem

Usnesení
41/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400200138 na služby
"Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Most Z57
přes Kudlovský potok, Zlín - u Centroprojektu na ulici Štefánikova (včetně
lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)" uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s
r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, jako zhotovitelem,
jehož předmětem je prodloužení termínu plnění,
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem dodatku.
Usnesení
42/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3400200097 na stavební práce „Chodník
ulice Zámecká, Zlín - Štípa” ze dne 14. 7. 2020 uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností BLS dopravní stavby s.r.o., se sídlem Sokolská
třída 1615/50, 702 00 Ostrava, IČO: 02189330, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši
429 769,40 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 87 523,56 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 jako objednatelem a společností S WHG
s.r.o., Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČ: 63321271 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je projektová činnost v rámci akce „Výměna
hlavních vnitřních rozvodů v nebytových podlažích BD Středová 4786, Zlín",
s celkovou cenou za dílo ve výši 532.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
44/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001772562 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je
připojení odběrného místa na parc. č. 200/3, k.ú. Zlín k distribuční soustavě
elektrické energie, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční soustavy
b) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001772565 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je
připojení odběrného místa na parc. č. 200/1, k.ú. Zlín k distribuční soustavě
elektrické energie, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční soustavy
c) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001772568 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je
připojení odběrného místa na parc. č. 200/3, k.ú. Zlín k distribuční soustavě
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elektrické energie, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční soustavy
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
45/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2600160004 ze dne 21. 1.
2016 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ: 00283924, jako vypůjčitelem, a Krajským ředitelstvím policie
Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ: 72052767, jako půjčitelem,
jehož předmětem je prodloužení doby trvání výpůjčky pozemku a budovy
sloužící jako kotce pro služební Městské policie Zlín o 3 roky, a to do
21.1.2024,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí Dodatku
č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k servisní smlouvě o provádění kontrol a servisu
požárně bezpečnostních zařízení v budově Kongresového centra Zlín, nám.
TGM 5556,760 01 Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem, a společností ASSA
ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., se sídlem Strojnická 633, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČO 04599021, jako zhotovitelem, na základě kterého
s účinností od 1.7.2020 došlo ke změně názvu, sídla, IČ a DIČ společnosti
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
Dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/25R/2020

Rada města Zlína
ruší
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
počítačových programů firmy VITA software, jejich další obnově a rozvoji ze
dne 3. 9. 2009, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem
a společností VITA software, s. r. o., se sídlem v Praze 6, Na Beránce 57/2,
PSČ: 160 00, IČ: 61060631, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření
licencí a implementaci produktů Přestupky, AIS VITA – Přestupky, vazby na
Příjmy a Spisovou službu, za cenu ve výši 16 600 Kč bez DPH a navýšení
roční technické podpory o 3 320 Kč bez DPH,
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
počítačových programů firmy VITA software, jejich další obnově a rozvoji ze
dne 3. 9. 2009, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem
a společností VITA software, s. r. o., se sídlem v Praze 6, Na Beránce 57/2,
PSČ: 160 00, IČ: 61060631, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření
licencí a implementace produktů Přestupky, AIS VITA – Přestupky, vazby na
Příjmy a Spisovou službu, za cenu ve výši 33 200 Kč bez DPH a navýšení
roční technické podpory o 6 640 Kč bez DPH,
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pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku č. 5, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
48/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a uživání
systému MP manager ze dne 5. 11. 2014, uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem jako objednatelem a společností FT Technologies a.s., se sídlem U
sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČ: 26833620, jako poskytovatelem,
jehož předmětem je zvýšení roční technické podpory o 79 000 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
49/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění soukromého klíče do HSM pro poskytování
služby vzdáleného pečetění a Smlouvy o umístění soukromého klíče do HSM
pro poskytování služby vzdáleného podepisování mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností Software602 a.s., se sídlem Praha 4, Hornokrčská
15, PSČ 140 21, IČO: 63078236, jako poskytovatelem, jejíchž předmětem je
umístění soukromého klíče do HSM pro poskytování služby vzdáleného
podepisování
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smluv, jejích
uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a údržbě vánočního osvětlení č.
1100190101 ze dne 11. 7. 2019, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a Blachere-Illumination
CZ s.r.o., sídlem Ostrá horka I/511, 760 01 Zlín, IČO: 02184770, jehož
předmětem je změna rozsahu a doby plnění pro rok 2020/2021,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora uzavřením a podpisem dodatku č. 1, který
je přílohou materiálu.

Usnesení
51/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy
našich sousedů č. 2000200038, ze dne 20. 1. 2020, a to mezi statutárním
městem Zlínem, nám. Míru 12 , Zlín, PSČ: 761 40, IČO: 00283924, jako
objednatelem a POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, Praha
1, PSČ 110 00, IČO: 26548526, jako realizátorem, jehož předmětem je změna
článku IV. odst. 2, kdy větu "Po ukončení Projektu je realizátor povinen
objednateli předložit řádné vyúčtování nákladů vynaložených na realizaci
Projektu, včetně příslušných dokladů prokazujících užití odměny podle
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rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to nejpozději do 30. září
2020."nahrazuje věta "Realizátor je povinnen realizovat projekt do 30. 6. 2021
a je povinen objednateli předložit řádné vyúčtování nákladů vynaložených na
realizaci Projektu, včetně příslušných dokladů prokazujících užití odměny
podle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to nejpozději do 31. 8.
2021."
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním podrobností a
podpisem předmětného dodatku.
Usnesení
52/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
odstoupení od Smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Adventní Zlín 2020“,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností AGENTURA
VELRYBA, s.r.o., sídlem Obeciny I 3593, 76001 Zlín, IČO: 26910071, jako
poskytovatelem, na realizaci akce "Adventní Zlín 2020",
schvaluje
uzavření Dohody o sjednání práv a povinností po ukončení závazků ze
Smlouvy na realizaci veřejné zakázky "Adventní Zlín 2020" mezi statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností AGENTURA VELRYBA, s.r.o., sídlem Obeciny
I 3593, 76001 Zlín, IČO: 26910071 jako poskytovatelem, jejímž obsahem je
vypořádání nároků poskytovatele ve výši 508 116,40 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem odstoupení od Smlouvy na
realizaci veřejné zakázky „Adventní Zlín 2020“ a dojednáním náležitostí a
podpisem Dohody o sjednání práv a povinností po ukončení závazků ze
Smlouvy na realizaci veřejné zakázky "Adventní Zlín 2020".

Usnesení
53/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.01.2021 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma SMZ", spočívající ve:
1. zrušení 1pracovního místa "vedoucí služeb", v oddělení technickoekonomického zabezpečení, Odboru sociálních věcí;
2. zřízení 1 pracovního místa "referent správy majetku" přímo podřízeného
vedoucímu Odboru vnitřní správy;
3. převedení pracovního místa "referent - smluvní vztahy" z oddělení správy
nebytových domů, Odbor majetkové správy, na oddělení pozemkové správy,
Odbor majetkové správy.

Usnesení
54/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených
statutárním městem Zlínem, v roce 2020 dle přílohy.
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Usnesení
55/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2020 k 31. 12.
2020 dle přílohy č. 1.

Usnesení
56/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
plat těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr. Lívii
Popeskové, ředitelce Mateřské školy Zlín, Sokolská 3961, příspěvkové
organizace, Bc. Marku Havelkovi, řediteli Mateřské školy Zlín, Budovatelská
4819, příspěvkové organizace a Mgr. Ireně Šlesingerové, ředitelce Základní
školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2021,
dle přílohy.

Usnesení
57/25R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
- Petru Dlabajovou, jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114,
příspěvkové organizaci, IČO 71008021, a při Základní škole Zlín, Dřevnická
1790, příspěvkové organizaci, IČO 71008098,
- Ing. Janu Maximiliánovou, MBA, jako zástupce zřizovatele statutárního
města Zlína do školské rady při Základní škole Komenského II, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvkové organizaci, IČO 00402371, a při
Základní škole Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizaci, IČO
71008080,
- Mgr. Vlastu Skopovou, jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Komenského 78, příspěvkové organizaci,
IČO 71008047, a při Základní škole Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkové
organizaci, IČO 71008110,
- Věru Veličkovou, jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizaci,
IČO 71008098, a při Základní škole Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkové
organizaci, IČO 71008144,
- Ing. Libuši Holou, jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Nová cesta 268, příspěvkové organizaci,
IČO 71008161,
- Mgr. Milana Smolu, jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkové
organizaci, IČO 71008144,
- Marcelu Frýdlovou, jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Křiby 4788, příspěvkové organizaci, IČO
71008179, s účinností od 1. 1. 2021.

Usnesení
58/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, jako vlastníka pozemku, pro
Církevní základní školu a mateřskou školu ve Zlíně, IČO 49157841, Česká
4787, 760 05 Zlín, jako vypůjčitele pozemku, k vybudování herních prvků na
zahradě mateřské školy a zahradě základní školy na pozemku p. č. 2144/78, v
k. ú. Zlín, obci Zlín, spočívající v umístění prvků: 1x balanční stezka, 2x

- 16 -

vrbičkový tunel, 1x mostník, 2x krokodýl, 3x lavička, 1x hnízdo, 4x vrbičkové
týpí, dle podmínek Odboru školství Magistrátu města Zlína, na náklady
Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně s tím, že v případě ukončení
smluvního vztahu nebude Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
požadovat úhradu nákladů na vybudování herních prvků od statutárního města
Zlína.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.
Usnesení
59/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- vypovězení Smlouvy o provedení přípravy fyzických osob - budoucích
pěstounů a osvojitelů a poskytnutí poradenské pomoci související s osvojením
nebo přijetím dítěte do pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí č. 2509530200, ve znění dodatku č. 1, uzavřené
12. 9. 2003 mezi statutárním městem Zlín, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 a společností TRIALOG, z. s, sídlem Moravské Bránice
č.p. 149, 664 64 Moravské Bránice, IČO 60575450, jejímž předmětem je
provádění přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů a poradenská pomoc;
- vypovězení Dohody o partnerství č. 2509650046, uzavřené 25. 4. 2005 mezi
statutárním městem Zlín, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924
a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Zlín, sídlem Potoky 3314, 760
01 Zlín, IČO 00426326, jejímž předmětem je spolupráce týkající se azylového
zařízení a nízkoprahového centra pro nepřizpůsobivé muže bez přístřeší;
- vypovězení Nájemní smlouvy č. 2500060004 ve znění dodatku č. 1, uzavřené
10. 2. 2006 mezi statutárním městem Zlín, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 a Mateřskou školou Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21,
příspěvková organizace, sídlem Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín, IČO 71006958,
jejímž předmětem je pronájem tělocvičny pro cvičení členů Zlínského klubu
seniorů - Klubu Kudlov
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem výpovědí

Usnesení
60/25R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení číslo 65/8R/2019 ze dne 15.4.2019 ve znění: "Rada města Zlína
jmenuje pracovní skupinu pro náplň Památníku Tomáše Bati v tomto složení:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora – předseda pracovní skupiny
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Ing. Eva Husáková, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Ing. Petr Všetečka, autor obnovy památníku
Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín
Ing. arch. Jitka Ressová, ellement architects, s. r. o.
doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Ivan Bergmann, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Mgr. Jana Válková, vedoucí Památníku Tomáše Bati - tajemník"
jmenuje
pracovní skupinu pro obsahovou náplň Památníku Tomáše Bati v tomto
složení:
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náměstek primátora pro oblast kultury – předseda pracovní skupiny
vedoucí Odboru kultury a památkové péče
MUDr. Miroslav Adámek, zastupitel
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Ing. Petr Všetečka, autor obnovy památníku
Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín
Ing. arch. Jitka Ressová, ellement architects, s. r. o.
doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Ivan Bergmann, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati
vedoucí Památníku Tomáše Bati - tajemník
Usnesení
61/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 3600140048 O komplexní podpoře
provozu a užívámí systému Project Trace uzavřené dne 27.11.2014 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem, a společností NEWPS.CZ s.r.o., se sídlem
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 25625632, jako
poskytovatelem k 31.12.2020
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
62/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu č. 3163/602/21
(N) mezi Technickými službami Zlín, s.r.o., se sídlem Záhumení V 321, 763
02 Zlín - Louky, IČO 60711086, jako poskytovatelem a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem, jejímž předmětem je odstranění směsného komunálního
odpadu – 20 03 01 v množství ks nádob, cenách, četnosti a místech vývozu
uvedených ve zdůvodnění, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
tím, že nabytím účinnosti této smlouvy, tj. 1.1.2021, pozbývá platnosti
"Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu č. 3163/602/15 (N)"
ze dne 7.9.2015 včetně dodatku č. 1 a č. 2.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
63/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) návrh rozpočtu příspěvkových organizací, zřizovaných SMZ, na rok 2021
(příloha č. 1)
2) návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací,
zřizovaných SMZ, na léta 2022 - 2023 (příloha č. 2).

Usnesení
64/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rekonstrukce
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rozvodů a stavební úpravy nebytových prostor v domě Broučkova 292, Zlín",
a to dodavatele ERGO VH, spol. s r.o., se sídlem Březnická 5461, 760 01 Zlín,
IČO: 42340454, nabídková cena 1 498 871,00 Kč bez DPH a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s
vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy
vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí.
Usnesení
65/25R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto
budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 3247/13 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 40 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby vč. schodiště k domu č. p.
3188 na ul. Podvesná XV ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3247/13 k.
ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 40 m2 pro vybudování přístavby vč. venkovního
schodiště k domu č. p. 3188 na ul. Podvesná XV ve Zlíně, na dobu určitou 3
let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
3247/13 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 30 m2 za účelem prodloužení chodníku
a zpevněné plochy u rodinného domu č. p. 3188 na ul. Podvesná XV ve Zlíně,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ,
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
66/25R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
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IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucím
kupujícím (kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 980/53
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 42 m2 dle geometrického zaměření po
kolaudaci přístavby k domu č. p. 5958 na ul. Lipová ve Zlíně, na dobu určitou
3 let, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 42 m2 pro vybudování přístavby k domu č. p. 5958 na ul.
Lipová ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/53 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 60 m2 za účelem vybudování parkovacího stání a
zpevněných ploch u rodinného domu č. p. 5958 na ul. Lipová ve Zlíně, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
67/25R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/9 k.
ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 38 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání
pozemku pod přístavbou u rodinného domu č. p. 1175 na ul. Zálešná IV ve
Zlíně, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
68/25R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
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12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
,
, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 3249/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2 pro majetkoprávní
vypořádání pozemku pod přístavbou rodinného domu č. p. 5837 na ul. Zálešná
III ve Zlíně, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
69/25R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej části pozemku p. č. 14 k. ú. Velíková, obec Zlín o výměře do 45 m2
pro zarovnání zahrady a oplocení pozemků p. č. 15 a p. č. 16 oba k. ú.
Velíková, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
70/25R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně jedné a
, jako směňujícími na straně druhé, jejímž předmětem je směna části
pozemku p. č. 1518/3 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 70 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p. č. 1341/7 k. ú. Příluky
u Zlína, obec Zlín o výměře do 50 m2 ve vlastnictví
který je částečně zastavěn veřejnou komunikací, s
doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch
statutárního města Zlína, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
71/25R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
560/5 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do 75 m2 pro rozšíření zahrady, 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
72/25R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
,
, jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej pozemku p. č. 574/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře do
337 m2 pro zahradu, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
73/25R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
,
, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku p. č. 377/2 o výměře 52 m2 a části pozemku p. č. 377/1 o výměře do
53 m2 oba k. ú. Lužkovice, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání pozemku
pod stavbou komunikace, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
74/25R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prominutím nájemného za pronájem pozemků p. č. st. 7654 a p. č. st. 7655
k. ú. Zlín, obec Zlín zastavěných dočasnými stavbami objektů prodejních
jednotek (celková výměra 106 m2) v celkové výši 31 800 Kč za rok 2020,
případně s prominutím části nájemného, pro nájemce
Bílá 539, 760 01 Zlín - Kudlov, IČO 67508871
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
75/25R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 590/94 o výměře 157 m2 a část pozemku p. č.
590/21 o výměře do 65 m2 oba k. ú. Mladcová, obec Zlín pro parkování a
vjezd k rampě

Usnesení
76/25R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1976/3 o výměře 29 m2 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín pro zajištění přístupu k pozemkům p. č. 430 a p. č. st. 332 oba k. ú.
Louky nad Dřevnicí
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Usnesení
77/25R/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
Litfama invest, s. r. o., se sídlem Podvesná XIV 6724, 760 01 Zlín, IČO
03559904, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 80 m2 za
účelem vybudování parkovacího stání, přístupového chodníku, výsadby
živého oplocení a umístění vstupní brány, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
78/25R/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. 3247/9 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 45 m2 za účelem využívání zelené
plochy k bytové jednotce č. bytového domu č. p. 1453 na ul. Podvesná XIV
ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/25R/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 10 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku
p. č. 115/90 k. ú. Mladcová, 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
80/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Tř. Svobody 777-779 ve Zlíně Malenovicích, IČO 29234778, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
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výpůjčka části pozemku p. č. 901/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 45 m2 za účelem provedení rekonstrukce, zvětšení
původních a umístění nových ocelových závěsných balkonů s betonovou
deskou na bytovém domě č. p. 777 – 779 na ul. třída Svobody ve Zlíně Malenovicích, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
81/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 550/110 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do 5
m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k budoucí novostavbě
rodinného domu na pozemcích p. č. 550/109 a p. č. 550/73 k. ú. Prštné, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
82/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 550/110 a p. č. 550/128 k. ú.
Prštné, obec Zlín o výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k budoucí novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č.
550/127 a p. č. 550/387 k. ú. Prštné, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
83/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4000204446 ze dne 20. 7. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností MMC Servis s.r.o., U Dráhy 382, 763 02 Zlín - Louky, IČO
25566946, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna osoby nájemce části
pozemku p. č. 306/34 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín ze společnosti
MMC servis s.r.o., IČO 25566946 nově na společnost JKL servis s.r.o., U
Dráhy 382, 763 02 Zlín - Louky, IČO 27678067 z důvodu fůze společností
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
84/25R/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. 1435/7 o výměře 89 m2, k. ú. Louky
nad Dřevnicí, obec Zlín, k údržbě zeleně a výsadbě ovocných stromů, za
nájemné ve výši 0,964 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
85/25R/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. 3191/91 o výměře 50 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
86/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 4000170672 ze dne 1. 6. 2017
ve znění dodatku č. 1/17 ze dne 31. 7. 2017 mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
a
, jakožto stávajícími
nájemci a
, jakožto
přistupujícím nájemcem, jehož předmětem je zvýšení počtu osob na straně
nájemce o
a zároveň snížení
počtu osob na straně nájemce o
pozemku p. č. 4037/1 o výměře 200 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému
účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
87/25R/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 SYNOT
REAL ESTATE, Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, k. s., IČO
26221276, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemků p. č. 487/1 a p. č. 3565/10 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 8
m2 za účelem zateplení bytového domu č. p. 3061 na ul. Santražiny ve Zlíně,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
88/25R/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
Společenství vlastníků - Slovenská 1746, Zlín, Slovenská 1746, 760 01 Zlín,
IČO 26276615,jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 608/17 a p. č. 608/19 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 16
m2 za účelem provedení zateplení bytového domu, včetně opravy okapového
chodníku, uložení zemnícího pásku bleskosvodu, rekonstrukce a zvětšení
stávajících balkonů na bytovém domě č. p. 1746 na ul. Slovenská ve Zlíně, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
89/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemků p. č. 13 a p. č. 20 k. ú. Velíková, obec Zlín, o celkové výměře 88 m2
za účelem úpravy pozemků a zajištění příjezdu k navazujícím pozemkům p. č.
4, p. č. 15, p. č. 16, p. č. 17 k. ú. Velíková, obec Zlín, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 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
90/25R/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
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jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3730/14 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 13 m2 za účelem rozšíření stávajícího sjezdu u rodinného
domu č. p. 4231 na ul. Horní Vršava IV ve Zlíně v rámci demolice a výstavby
nového rodinného domu na pozemcích p. č. 5915, p. č. 3730/8, p. č. 3730/25,
p. č. 3730/27 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 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
91/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4000181215 uzavřené dne 1. 11.
2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna trasy vedení
vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 402/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
92/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a SMO MALENOVICE s.r.o., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
IČO 05378931, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je vypořádání závazků
z nájmu pozemků p. č. 801/348, p. č. 860/3, p. č. 860/6, p. č. 860/10, p. č.
901/4, p. č. 901/6, p. č. 1875/1, p. č. 1875/3, p. č. 2248/1, p. č. 2412 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín za účelem uložení inženýrských sítí v rámci
stavby „Bytové domy A1, A2, A3, A4, A5 Zlín – Malenovice“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
93/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 86
m2 za účelem vybudování zpevněné plochy vč. opěrné zídky – sjezd do garáže
k rodinnému domu č. p. 1447 na ul. Podvesná XIV ve Zlíně

Usnesení
94/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 117 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře do
14 m2 pro sjezd z komunikace k rodinnému domu č. p. 136 na ul. Dlužkova
ve Zlíně – Lužkovicích
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Usnesení
95/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 15
m2 za účelem vybudování parkovacího stání vč. opěrné zídky k bytové
jednotce č. 2 domu č. p. 1053 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně

Usnesení
96/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
140 m2 pro údržbu zeleně u rodinného domu č. p. 6006 na ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
97/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 560/5 o výměře 90 m2 k. ú. Mladcová,
obec Zlín k údržbě zeleně

Usnesení
98/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p č. 82/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o
výměře 34 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku a
pozemku zastavěného vedlejší stavbou

Usnesení
99/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p č. 590/242 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
17 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod přístavbou

Usnesení
100/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1518/14 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře 7
m2 pro majetkoprávní vypořádání zastavěného pozemku

Usnesení
101/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 689/25 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 38 m2 pro vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu

Usnesení
102/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p č. 689/25 k. ú. Malenovice
u Zlína, obec Zlín o výměře 27 m2 za účelem výstavby opěrné zídky pro
rozšíření nájezdu k novostavbě rodinného domu

Usnesení
103/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 76/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 271 m2
za účelem údržby zeleně a stromů
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Usnesení
104/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 656/45 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře do 78 m2 k vybudování parkovacího stání a dvou sjezdů ke
dvěma plánovaným novostavbám rodinných domů na pozemcích p. č. 95/5 a
p. č. 95/4 k. ú. Malenovice u Zlína

Usnesení
105/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 401 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře 6
m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemku
p. č. 391/2 k. ú. Lužkovice, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
106/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 3565/25 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 33 m2 pro umístění zařízení staveniště a lešení z důvodu rekonstrukce
bytového domu č. p. 154 na ul. Sadová ve Zlíně

Usnesení
107/25R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 25/24R/2020 ze dne 7.12.2020 ve znění: "Rada
města Zlína zamítá uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a společností KAVÁRNA - CUKRÁRNA s.r.o.,
Dřevnická 4133, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 26934281, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor v I. podzemním
podlaží budovy č. p. 12 na náměstí Míru ve Zlíně, která je součástí pozemku
p. č. st. 299 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 157,7 m2, dohodou nejpozději ke
dni 31. 12. 2020 a v případě neuzavření dohody o ukončení nájmu podání
výpovědi z nájmu nebytových prostor společnosti KAVÁRNA CUKRÁRNA s.r.o., Dřevnická 4133, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 26934281 a
pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem a v případě jejího neuzavření
podáním výpovědi".
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností KAVÁRNA - CUKRÁRNA s.r.o., Dřevnická 4133, Příluky, 760
01 Zlín, IČO 26934281, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu nebytových prostor v I. podzemním podlaží budovy č. p. 12 na náměstí
Míru ve Zlíně, která je součástí pozemku p. č. st. 299 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 157,7 m2, dohodou nejpozději ke dni 31. 1. 2021 a v případě
neuzavření dohody o ukončení nájmu podání výpovědi z nájmu nebytových
prostor společnosti KAVÁRNA - CUKRÁRNA s.r.o., Dřevnická 4133,
Příluky, 760 01 Zlín, IČO 26934281;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem a v případě jejího neuzavření podpisem
výpovědi.
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Usnesení
108/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č. ../SM/2020 o podmínkách využití některých multifunkčních sálů
v majetku statutárního města Zlína, dle příloh.

Usnesení
109/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vydavatel
periodika Magazín Zlín“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení
„Vydavatel periodika Magazín Zlín“, a to dodavatele HEXXA CZ, s.r.o., se
sídlem Vavrečkova 5262, 76001 Zlín, IČO 26304333, s nabídkovou cenou 47
500 Kč bez DPH/1 měsíc plnění, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
110/25R/2020

Rada města Zlína
zamítá
úhradu částky ve výši 2 800,- Kč paní
,
bydlištěm
, jako náhradu škody za poškozené hrobové
zařízení na veřejném pohřebišti Lesní hřbitov ve Zlíně.

Usnesení
111/25R/2020

Rada města Zlína
zamítá
úhradu částky ve výši 3 000,- Kč panu
bydlištěm
jako náhradu škody za poškozené hrobové
zařízení na veřejném pohřebišti Lesní hřbitov ve Zlíně.

Usnesení
112/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení práv, a to
mezi statutárním městem Zlíne, se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČ:
00283924, jako nabyvatelem a obchodní korporací STEZA Zlín, spol. s r.o. se
sídlem: Hradská 888, 760 01 Zlín, IČ: 26270986, jejímž předmětem je
stanovení práv a povinností převodu projektové dokumentace a inženýrské
činnosti včetně autorského dozoru v rámci investiční akce „Výměna podhledu,
vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a
obkladů“, za částku ve výši 911 000,-- Kč bez DPH, dle zdůvodnění,
doporučuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním podrobností předmětné
smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
113/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem, a
společností KERAMO D - Dohorák, s. r. o., se sídlem Zahradní 583, 768 21
Kvasice, IČO: 27716104 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je plnění dílčí
veřejné zakázky - Stavební úpravy nebytového prostoru č. 92 na adrese
Dlouhá č. p. 94 ve Zlíně, za cenu díla 683 056,32 Kč bez DPH.
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem prováděcí smlouvy o dílo
Usnesení
114/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k prováděcí smlouvě o dílo č. 4000204775, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností KERAMO D - Dohorák
s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO 27716104, jakožto zhotovitelem,
jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
dle požadavku objednatele v hodnotě 172 708,06 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku smlouvy, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
115/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) návrh rozpočtu Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace
pro rok 2020 (příloha č. 1)
2) návrh střednědobého výhledu rozpočtu Kanceláře architekta města Zlína,
příspěvkové organizace na léta 2021 - 2022 (příloha č. 2).

Usnesení
116/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky na služby "Projektová
dokumentace Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně" a uzavření smlouvy mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO
00283924 jako objednatelem a P.P. Architects, s.r.o., se sídlem Slovinská
693/29, 61200 Brno jako zhotovitelem, jejímž předmětem bude zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby "Revitalizace náměstí
Míru ve Zlíně" za celkovou cenu 19.500.000 Kč bez DPH,

Usnesení
117/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na služby „Zpracování komunikačního auditu, pracovní
workshopy a komunikačního konceptu v rámci vytvoření nové identity
města", mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a The Brand Plan
s.r.o. se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 02814340 za cenu
406.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
podpisem a uzavřením smlouvy.

Usnesení
118/25R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o podporu projektu "Lázně Zlín - výměna podhledu bazénové
haly 25 m bazénu" v rámci Výzvy č. 13/2020 Sportovní infrastruktura Investice nad 10 milionů Kč, Programu č. 16252 Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024, Národní sportovní agentury s dofinancováním akce
z vlastních zdrojů ve výši 30 procent z celkových uznatelných nákladů,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, zajištěním přípravy a realizace projektu,
podpisem žádosti o podporu včetně jejích příloh a jejím předložením
poskytovateli podpory dle podmínek dotačního titulu.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor v.r.

MUDr. Miroslav Adámek
náměstek primátora v.r.

- 32 -

