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
3. schůze

8. 2. 2021

Usnesení
1/3R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4000170492
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a společností Zálešná s.r.o.,
třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO 28358040, jakožto budoucím
kupujícím, jehož předmětem je rozšíření účelu prodeje části pozemku p. č.
3100/7 o výměře 31 m2 v k. ú. Zlín, obci Zlín o prodej části pozemku
zastavěného bytovým domem LATEREM, Zálešná Zlín 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/3R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení předkupního práva a práva zpětné koupě mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako předkupníkem a

jako dlužníky, jejímž předmětem je zrušení předkupního práva a práva zpětné
koupě k pozemku p. č. 676/53 k. ú. Prštné, obec Zlín
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
3/3R/2021

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
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 1180/2 k. ú.
Prštné, obec Zlín o výměře do 75 m2 pro scelení pozemků p. č. 14/1 a p. č.
15/1 k. ú. Prštné, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
4/3R/2021

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 kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 1566/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín o výměře do 155 m2 pro zajištění příjezdu k rodinnému domu č. p. 474
na ul. Dolní Dědina ve Zlíně – Přílukách, za cenu dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
5/3R/2021

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
společností ERKO elektro s.r.o., Na Honech III 4920, 760 05 Zlín, IČO
06828591, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č.
481/24 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře 112 m2 pro rozšíření
zahrady na pozemku p. č. 469/1 k. ú. Louky nad Dřevnicí, za cenu dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
6/3R/2021

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. 673/380 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 143 m2 pro příjezd k rodinnému domu a údržbu zeleně, za cenu dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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 pozemku p. č. 673/380 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 143 m2 pro příjezd k rodinnému domu a údržbu zeleně,
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
7/3R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
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mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
jakožto
budoucími kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
3191/93 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření
po kolaudaci stavby na ul. Kvítková ve Zlíně, k majetkoprávnímu vypořádání
pozemku nově vybudované podzemní garáže, na dobu určitou 3 let, za cenu
ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemků
p. č. 3191/93 a p. č. 3191/94 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 250 m2
pro vybudování stavby podzemní garáže, venkovních parkovacích stání,
zpevněných ploch, sjezdu do garáže a oplocení betonovou zídkou, vše v
souvislosti se stavbou polyfunkčnímu domu na ul. Kvítková ve Zlíně, na dobu
určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy, za nájemné ve výši 15% CZM/m2/rok dle podmínek OKaPP,
OSaDŘ a OŠ
zamítá
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 nájem části pozemků p. č.
3191/93 a p. č. 3191/94 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 250 m2 pro
vybudování stavby podzemní garáže, venkovních parkovacích stání,
zpevněných ploch, sjezdu do garáže a oplocení betonovou zídkou, vše v
souvislosti se stavbou polyfunkčnímu domu na ul. Kvítková ve Zlíně, na dobu
určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy dle podmínek OKaPP, OSaDŘ a OŠ
Usnesení
8/3R/2021

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. 972/35 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 140 m2
pro údržbu zeleně u rodinného domu č. p. 6006 na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OKaPP, bez
možnosti oplocení a umístění branek, s podmínkou zachování přístupu k
okolním nemovitostem
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
9/3R/2021

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 paní
, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č. 656/45 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín o celkové výměře 28 m2 pro vybudování dvou sjezdů ke
dvěma plánovaným novostavbám rodinných domů na pozemcích p. č. 95/5 a
p. č. 95/4 k. ú. Malenovice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OPP, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a paní
, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 656/45 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín o výměře 50 m2 pro vybudování parkovacích stání ke dvěma
plánovaným novostavbám rodinných domů na pozemcích p. č. 95/5 a p. č.
95/4 k. ú. Malenovice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ

Usnesení
10/3R/2021

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
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 555, 760 01 Zlín,
IČO 70883521, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemků p. č. 190/14, p. č. 201/3, p. č. 1112/3, p. č. 1112/18, p. č. 1112/19, p.
č. 1112/20 vše k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 480 m2 za účelem
zařízení staveniště, činnost stavební techniky, mobilní oplocení stavby,
manipulační a odstavné plochy, ochranné konstrukce chodníku, komunikace
v rámci akce „UTB – demolice objektu U1 Fakulty technologické,
Vavrečkova č. p. 275“, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací,
nejdéle však do 31. 12. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OD, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně, náměstí T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO
70883521, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p. č.
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980/233 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 5119 m2 pro umístění zpevněných
ploch pro přístup a příjezd k budově č. p. 5139 ul. Mostní ve Zlíně, údržbu
veřejné zeleně a vybudování zpevněných ploch pro zřízení exteriérových
studijních zón na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OD,
OMZ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/3R/2021

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. 555/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 28 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 552/16 k. ú. Zlín, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OD a s
podmínkou, že sjezd bude využíván pouze osobními automobily
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/3R/2021

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. 3565/25 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 33m2 za účelem zařízení staveniště a lešení z důvodu rekonstrukce
bytového domu č. p. 154 na ul. Sadová ve Zlíně, za nájemné ve výši 900
Kč/m2/rok bez DPH na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací,
nejdéle však do 1. 4. 2022 s výpovědní dobou 1 měsíc, 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
14/3R/2021

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
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
860/36 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 20 m2 za účelem uložení stavebního
materiálu při rekonstrukci a dostavbě objektu č. p. 3364 na ul. Lazy IV ve
Zlíně, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do 31.
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12. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OMZ
Usnesení
15/3R/2021

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
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. st. 440/1 a p. č. 2977/2 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 75 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na
parkovacího stání k rodinnému domu č. p. 542 ul. Na Výsluní ve Zlíně, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ

Usnesení
16/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170102 ze dne 4. 2. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je změna
bezúplatného převodu nově vybudované komunikace na pozemku p. č.
1400/14 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín do majetku statutárního města Zlína
na úplatný převod komunikace

Usnesení
17/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 1/21 k nájemní smlouvě č. 1600090822 ze dne 29. 5. 2009
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemci, jehož předmětem
je změna účelu využití části pozemku p. č. 591/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín ze
zahrádkářských účelů na údržbu zeleně a parkovací stání a rozšíření výměry
ze 40 m2 nově na výměru 43 m2, za nájemné ve výši 1,122 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce

Usnesení
18/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 610/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře do 60 m2 pro parkování k domu č. p. 50 na ul. Návesní ve Zlíně

Usnesení
19/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 529/20 o výměře do 1000 m2 k. ú. Kostelec
u Zlína, obec Zlín za účelem výstavby rodinného domu
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 387/77 o výměře do 1000 m2 k. ú. Kostelec
u Zlína, obec Zlín za účelem výstavby rodinného domu

Usnesení
20/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
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uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
společností Bydlení Zborovská s.r.o., Zálešná V 1305, 760 01 Zlín, IČO
09383069, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č.
1610/2 a p. č. 1687 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře celkové 1200 m2
pro vybudování zpevněných ploch pro vjezd, obslužné komunikace, parkovací
stání, chodníky, umístění lešení a zařízení staveniště v rámci výstavby
bytového domu o 6 NP „Bytový dům Zborovská“, s účinností dnem uveřejnění
smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu určitou do dne vydání
kolaudačního souhlasu ke stavbám stojícím na předmětu nájmu, nejdéle však
na dobu 3 let od účinnosti nájemní smlouvy, s tříměsíční výpovědní dobou z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 189 Kč/m2/rok bez
DPH, dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a společností
Bydlení Zborovská s.r.o., Zálešná V 1305, 760 01 Zlín, IČO 09383069, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemků p. č. 1610/2 a p.
č. 1687 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 350 m2 pro umístění
zpevněných ploch pro vjezd, obslužné komunikace, parkovací stání, chodníky
v rámci výstavby bytového domu o 6 NP „Bytový dům Zborovská“, na dobu
neurčitou ode dne vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám stojícím na
předmětu výpůjčky, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD
Usnesení
21/3R/2021

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
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí 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
pro vybudování předzahrádek k bytovým jednotkám v domě č.p. 338 na ul.
Náves Louky ve Zlíně, chodníku, schodiště, rampy a parkovacích stání, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ

Usnesení
22/3R/2021

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 a
, jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 972/41 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 45 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k bytové jednotce č. v domě
č. p. 1764 na ul. Buková ve Zlíně, za cenu ve výši dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
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souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku č. 06/21 k nájemní smlouvě č. 1634630162 ze dne 14. 5.
2003 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu
části pozemku p. č. 972/41 k. ú. Zlín, obec Zlín pod přístavbou k bytové
jednotce č. v domě č. p. 1764 na ulici Buková ve Zlíně, na dobu určitou do
31. 12. 2021, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
23/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4000181546 na pronájem
pozemků p. č. 1645/27 a p. č. 1645/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín v rámci
akce “Rezidenční byty Zlín, Bartošova čtvrť – východ”, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO
46902481, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výměry předmětu
nájmu o část pozemku p. č. 1645/27 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměru
10002 m2 z důvodů neužívání nájemcem a změna nájemného u pozemků p. č.
1645/27 a p. č. 1645/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín u výměry 16 847 m2 za
nájemné ve výši 40 Kč/m2/rok a u výměry 1 952 m2 za nájemné ve výši 5
Kč/m2/rok, na dobu určitou do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
účinností dnem uveřejnění dodatku v centrálním registru smluv
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
24/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemků p. č. 529/66 o výměře 129 m2 a p. č. 529/67 o
výměře 315 m2 v 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
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
25/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 k nájemní smlouvě č. 4000205198 ze dne 21. 12.
2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je zvýšení
výměry předmětu nájmu o část pozemku p. č. 3846/3 o výměře 198 m2 (díl 7)
k. ú. Zlín, obec Zlín, nově na výměru 583 m2, 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

Usnesení
26/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
doplnění usnesení č.j. 9/1R/2021 ze dne 11. 1. 2021 ve znění: „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 EG.D, a.
s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400,
jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení VN v rámci akce „Malenovice, Czech
Retail, smyčka VN, TS“, 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. 246/214 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín“ o další účel,
a to uložení a provozování telekomunikační sítě
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
27/3R/2021

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 EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN v rámci akce „Louky, pí Blažková, 3RD, 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. 761/63 k. ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
28/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a Teplo Zlín, a. s., Družstevní
4651, 760 05 Zlín, IČ 25321226, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy – teplovodní rozvod pro bytové
domy A a B v rámci stavby „Rezidence Bartošova čtvrť, Zlín, Příluky u Zlína,
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. 1610/2, p. č. 1645/4, p. č. 1645/27, p. č. 1645/31, p. č. 1687 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
29/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a Teplo Zlín, a. s., Družstevní
4651, 760 05 Zlín, IČ 25321226, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy – přípojka horkovodu k objektu
Zlínského klubu seniorů, Kvítková č.p. 7176, Zlín, 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. 3191/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
30/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 1634610192, jehož předmětem je
prodloužení doby nájmu částí pozemků p. č. 3229/1, p. č. 3457/3, p. č. 3457/8,
p. č. st. 8248 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 943 m2 o 5 let, tj. do 1. 6.
2026

Usnesení
31/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 522/1 o výměře 398 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín

Usnesení
32/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. 1779 o výměře 10 268 m2, p. č. 1783 o výměře 6
645 m2, p. č. 1771 o výměře 284 m2 a p. č. 1725 o výměře 726 m2 vše k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín k zemědělským účelům
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Usnesení
33/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit pozemky p. č. 673/908 o výměře do 52
m2, p. č. 673/21 o výměře do 8 m2 a p. č. 673/22 o výměře do 2 m2 vše k. ú.
Zlín, obec Zlín pro rozšíření zahrady u rodinnému domu č. p. 6325 na ul.
Prostřední ve Zlíně

Usnesení
34/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1109/147 o výměře do 20 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín

Usnesení
35/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3247/32 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 40
m2 zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 5932 v ul. Podvesná XV
ve Zlíně

Usnesení
36/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 429/3 a p. č. 440 k. ú Štípa, obec Zlín o
celkové výměře 72 m2 za účelem vybudovaní sjezdu k plánované novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 445/1 k. ú. Štípa ve vlastnictví žadatele

Usnesení
37/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 246/3 k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín o
výměře 19 m2 za účelem vybudovaní sjezdu z komunikace a přístupového
chodníku k rodinnému domu č. p. 54 ve Zlíně - Lhotce

Usnesení
38/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2974/8 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 390 m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště (mobilní WC, šatny,
skladovací prostory), vše za účelem zateplení bytového domu č. p. 3981 a č.
p. 3982 na ul. Padělky I ve Zlíně

Usnesení
39/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 63/5 a p. č. 609/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín
o celkové výměře 530 m2 za účelem vybudování příjezdové komunikace k
plánované výstavbě rodinných domů na pozemcích p. č. 69/1 a p. č. 71/2 k. ú.
Mladcová ve vlastnictví žadatele

Usnesení
40/3R/2021

Rada města Zlína
Schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře 100 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému
domu č. p. 6473 na ul. Podvesná XIV ve Zlíně, včetně terasy a zpevněných
ploch
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Usnesení
41/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1542/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
výměře 8 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k budoucí ubytovně
na pozemku p. č. 813/1 k. ú Příluky u Zlína

Usnesení
42/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 972/39 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře 23 m2 za účelem rekonstrukce stávající přístavby
rodinného domu č. p. 6031 na ul. Buková ve Zlíně, včetně vybudování
venkovního schodiště

Usnesení
43/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 590/ 240 k. ú.
Mladcová, obec Zlín, o celkové výměře 110 m2 za účelem vybudování
přístavby k bytovému domu č. p. 147 na ul. Mokrá II ve Zlíně - Mladcové,
včetně vybudování terasy a zpevněné plochy kolem domu

Usnesení
44/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře 37 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému
domu č. p. 5891 na ul. Podvesná XII ve Zlíně včetně zateplení a schodiště

Usnesení
45/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 2822/10 a p. č. 2822/8 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 480 m2 pro umístění lešení, zařízení staveniště (mobilní WC, šatny,
skladovací prostory) za účelem zateplení bytového domu č. p. 4806 a č. p.
4807 na ul. Budovatelská ve Zlíně

Usnesení
46/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 980/34 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 55
m2 zastavěného přístavbou k bytové jednotce č. 2 v bytovému domě č. p. 1661
na ul. Na Včelíně ve Zlíně

Usnesení
47/3R/2021

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

Usnesení
48/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
prominutí smluvní pokuty firmě SERVICE PRO a.s., Svatoplukova 63, 763
61 Napajedla, IČO 25567969 ve výši 917 Kč z dlužného nájemného za
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pronájem části pozemku p. č. 901/6 o výměře 112 m2 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín pro zásobování a parkování u objektu č. p. 764 na třídě Svobody ve
Zlíně – Malenovicích
Usnesení
49/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v II. nadzemním podlaží budovy na
adrese Burešov 4886, Zlín o výměře 14,20 m2.

Usnesení
50/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
třída T. Bati 1276, Zlín o výměře 23,10 m2.

Usnesení
51/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o umístění zařízení č. 4000205049 ze dne 4. 12.
2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem a společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto
provozovatelem, jehož předmětem je změna data zdanitelného plnění k
prvnímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
52/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na snížení výměry předmětu nájmu v budově na adrese Benešovo
nábřeží 1739, Zlín ve II. nadzemním podlaží na 358,7 m2 a změnu výše
nájemného na 600 Kč/m2/rok, pro stávajícího uživatele.

Usnesení
53/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží budovy
na adrese Benešovo nábřeží 1739, Zlín o výměře 265 m2 za účelem prodeje
potravin.

Usnesení
54/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží budovy
na adrese Benešovo nábřeží 1739, Zlín o výměře 55 m2 za účelem prodeje
pečiva.

Usnesení
55/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. záměr pronajmout nebytové prostory v I. a II. nadzemním podlaží budovy
na adrese SNP 4789, Zlín o výměře 412 m2, za účelem poskytování sociálně
výchovné služby pro stávajícího uživatele;
2. udělení výjimky z Pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem ve
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vlastnictví statutárního města Zlína pro organizaci Diagnostický ústav a
středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246, 637 00 Brno, IČO 62158384,
u níž dojde ke změně smluvního vztahu spočívajícího v přechodu ze smlouvy
o výpůjčce na nájemní smlouvu, přičemž zájemce nebude v rámci výběrového
řízení muset skládat jistotu ve výši trojnásobku částky odpovídající zájemcem
nabídnutému měsíčnímu nájemnému.
Usnesení
56/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání ve II. nadzemním podlaží
nebytové části budovy na adrese Broučkova 292, Zlín o výměře 150,41 m2,
za účelem poskytování rehabilitačních služeb.

Usnesení
57/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání v I. nadzemním podlaží
budovy na adrese Kvítková 4122, Zlín o výměře 527,84 m2 pro prodejnu
textilu, obuvi, kabelek a mobilních telefonů, nájemci Van Dung Le, Česká
4749, 76005 Zlín, IČO 60375671, k datu 30. 6. 2021 z důvodu plánované
rekonstrukce nebytových prostor;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem výpovědi nájmu prostor
sloužících podnikání.

Usnesení
58/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výši minimální ceny nájemného za nebytové prostory v budově na adrese
Burešov 4886, Zlín takto: - I. podzemní podlaží 300 Kč/m2/rok, - I. a II.
nadzemní podlaží 1 000 Kč/m2/rok.

Usnesení
59/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
s ohledem na zákaz a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a
poskytování služeb v provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na
základě nouzového stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19):
1. na základě doručené žádosti uzavření dodatků ke smlouvám o pronájmu
nebytových prostor v domech Středová 4786 a Broučkova 292 ve Zlíně mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pronajímatelem a Střední školou oděvní a služeb Vizovice,
Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, jako nájemcem, jejichž
předmětem bude snížení nájemného za měsíce říjen a listopad 2020 o 50 %;
2. na základě doručené žádosti uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor v domě Dlouhá 4215 ve Zlíně mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a Fitness Club F1, s.r.o., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín,
IČO 26970147, jako nájemcem, jehož předmětem bude snížení nájemného za
měsíce říjen až prosinec 2020 o 50 %;
3. na základě doručené žádosti uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor v domě Zálešná I 4057 ve Zlíně mezi statutárním městem
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Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a Moje dílna, z. s., M. Knesla 4014, 760 01 Zlín, IČO
04434862, jako nájemcem, jehož předmětem bude snížení nájemného za
měsíce říjen až prosinec 2020 o 100 %;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatků, jejich uzavřením a podpisem;
schvaluje
pravidla pro rozhodování o dalších doručených žádostech o snížení nájemného
nájemců nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Zlína:
1. Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě
žádosti podané nejpozději do 12. března 2021 a pouze pokud celková výše
snížení převýší 2 000 Kč, nižší slevy nebudou poskytovány.
2. O žádosti bude rozhodnuto pouze v případě, že má nájemce k datu podání
žádosti uhrazeny všechny závazky vůči statutárnímu městu Zlín za období
roku 2020.
3. Nájemné bude sníženo za období říjen až prosinec 2020, a to:
a) restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %
b) cestovním kancelářím o 30 %
c) spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z
rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %
d) nájemcům, jejichž provozovny byly uzavřeny, o 50 %
doporučuje
organizacím a společnostem zřízeným či založeným statutárním městem Zlín,
aby v případě jejich nájemců postupovali obdobně.
Usnesení
60/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Broučkova 292 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 28. 2. 2021,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 28. 2. 2021,
c) 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 Vodní 4202 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 28. 2. 2021,
d) 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 Obeciny 2901 ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, ke dni 28. 2. 2021,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
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pronajímatelem a paní
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v
domě Obeciny 3121 ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, ke dni 28. 2. 2021,
f) uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3. 2021,
g) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě Broučkova 292 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3. 2021,
h) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě Broučkova 292 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3. 2021,
i) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě Broučkova 5352 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 2 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
61/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000191020 ze dne 29.
8. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a Společnosti Podané ruce o.p.s.,
obecně prospěšná společnost, Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO
60557621, jako nájemcem, jehož předmětem je změna platby nájemného a
záloh na úhradu služeb k bytu č. 1 v domě č.p. 345 na ul. Vodní ve Zlíně, o
velikosti 2 + 1 z posledního dne kalendářního měsíce na poslední den
kalendářního čtvrtletí;
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000191021 ze dne 29.
8. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a Společnosti Podané ruce o.p.s.,
obecně prospěšná společnost, Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO
60557621, jako nájemcem, jehož předmětem je změna platby nájemného a
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záloh na úhradu služeb k bytu č. 2 v domě č.p. 345 na ul. Vodní ve Zlíně, o
velikosti 3 + 1 z posledního dne kalendářního měsíce na poslední den
kalendářního čtvrtletí;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
62/3R/2021

Rada města Zlína
zamítá
1. udělení souhlasu vlastníka s umístěním vnitřního komunikačního vedení
SEK v bytovém domě Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně a to na náklady a do
vlastnictví společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se
sídlem náměstí Junkových 2808/2,155 00 Praha 5 a s vědomím, že na základě
tohoto souhlasu má Vodafone oprávnění zřizovat a provozovat v nemovitosti
vnitřní komunikační vedení SEK;
2. udělení souhlasu vlastníka s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů
v bytovém domě Středová 4786 ve Zlíně pro společnost CETIN a.s., IČO
04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

Usnesení
63/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr na změnu nájemce u garážového stání č. 1 v objektu společných
garáží v domě č.p. 5506, který stojí na pozemku p. č. st. 8685 (Podlesí V 5506)
na rodinného příslušníka dle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a
prodej garáží v majetku statutárního města Zlína.
b) uzavření smlouvy o nájmu parkovacího stání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem parkovacího stání č.
v budově č.p.
4697 (garáž G18, Středová - Okružní), která je součástí pozemku p. č. st. 6643
v k.ú. Zlín a obci Zlín, na dobu neurčitou od 1. 3. 2021, s výpovědní dobou 3
měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání smlouvy výpověď bez
výpovědní doby, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou
zaplacení jistoty ve výši trojnásobku nájemného, tj. 1 815 Kč, podle Pravidel
pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního
města Zlína schválených v ZMZ dne 2. 11. 2017 v čl. 5, odst. 1a) - změna
nájemce po smrti původního nájemce.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
64/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
65/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
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Usnesení
66/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
delegování Ing. Jiřího Jaroše, trvalým bydlištěm
jako zástupce statutárního města Zlína, IČ: 00283924, na konferenci spolku
HC Berani Zlín, z.s., se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČ: 00531928,
která se bude konat dne 9.2.2021 v 15.00 hodin, dle přílohy

Usnesení
67/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Klimatizace do serveroven pro 10
základních škol"
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Hana Hráčková, Odbor školství
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
68/3R/2021

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 „Posouzení bezpečnosti vybraných
dětských hřišť ve Zlíně včetně jejich zařízení“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, 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:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Eliška Gášková, Odbor městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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náhradníci:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Kristýna Králová, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
69/3R/2021

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 stavební práce " Vybudování parkovacích míst
Jižní Svahy – drobná parkovací stání",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, zejména
schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového
řízení a uzavřením a odpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
70/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- výjimku z povinnosti provést výběrové řízení v souladu se směrnicí č.
5/SM/2016, o veřejných zakázkách malého rozsahu, čl. 23, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na službu „Těžba a přibližování kůrovcové mýtní
nahodilé těžby v celkovém max. objemu 2500 m3 na lesním majetku SMZ –
lokalita Tlustá hora“ a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky
vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých,
- uzavření smlouvy o dílo „Těžba a přibližování kůrovcové mýtní nahodilé
těžby v celkovém max. objemu 2500 m3 na lesním majetku SMZ – lokalita
Tlustá hora“, mezi statutárním městem Zlín se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a Martinem Láníkem, sídlem Pod
Zámkem 271, 763 61, Pohořelice, IČO: 75319420 jako zhotovitelem za cenu
330,00 Kč bez DPH/m3
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
71/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice č. 5/SM/2016 o veřejných zakázkách
malého rozsahu, uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s vybraným dodavatelem bez nutnosti schválení výjimky z povinnosti provést
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výběrové řízení dle směrnice č. 5/SM/2016.
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednavatelem a společností ellement
architects s.r.o., Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO: 05274885 jako dodavatelem,
jejímž předmětem bude vypracování architektonické studie okolí Památníku
Tomáše Bati;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
72/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření podlicenční smlouvy se Statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 dle přílohy a
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města, podpisem této podlicenční smlouvy

Usnesení
73/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku 2 kusů FortiSwitch-1024D mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.,
se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín , IČO: 46992308, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je koupě 2 kusů FortiSwitch-1024D za cenu
268 700,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
74/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce software
k 6 ks licencí VMware vSphere Standard a 1 ks licence vCenter" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností NWT a.s., se sídlem třída Tomáše
Bati 269, 760 01 Zlín, IČO: 63469511, jako poskytovatelem, za cenu ve výši
136 668,98 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a společností JASY
Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852, týkající
se realizace stavebních prací "Dílčí oprava vnitrobloku HONY I-Jižní Svahy
I. etapa", dle přílohy č.1.
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím podpisem.
Usnesení
76/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400200177 ze dne 17.6.2020,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 00
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Viadesign s.r.o., Na
Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880, jako zhotovitelem, na
služby „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnostiZlín, Jaroslavice- Odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská" jehož
předmětem je změna termínu dokončení plnění do 31.8.2021.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 4400200192 na supervizora
realizace strategie „Plán udržitelné městské mobility města Zlína“ ze dne 17.
6. 2020 uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako příkazcem a Ing. Zbyňkem Speratem, Ph.D.,
se sídlem: Říčařova 38/16, 503 01 Hradec Králové, IČO 76423701, jako
příkazníkem, dle přílohy č.1.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem.

Usnesení
78/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové smlouvy na dodávky náhradních dílů a servis techniky zn.
HUSQVARNA pro OMZ MMZ na období od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021 mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako zadavatelem a BCServis CZ s.r.o. se sídlem Záluští 54, Louky,
763 02 Zlín, IČO: 26227061 jako dodavatelem
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové smlouvy na dodávky náhradních dílů a servis techniky zn.
STIHL mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a Pavlem Janským, sídlem Lůčky 504, 763 17
Lukov, IČO: 75800128 jako dodavatelem
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
80/3R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č. 25/2R/2021 ze dne 25.1.2021 ve znění "pověření společnosti
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Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ:
763 02, IČ: 607 11 086, plněním ohlašovací povinnosti přepravy
nebezpečných odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, jménem
statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 002 83
924,"
schvaluje
pověření společnosti Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín - Louky,
Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČ: 607 11 086, plněním ohlašovací povinnosti
přepravy nebezpečných odpadů dle zákona č. 541/2021 Sb. o odpadech,
jménem statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:
002 83 924,
Usnesení
81/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na prodej bytových jednotek v domech č. p. 5348 a č. p. 5349 na ulici
Podlesí IV ve Zlíně, se spoluvlastnickými podíly ke společným částem domu
a spoluvlastnickými podíly k zastavěným částem pozemků p. č. st. 8362 a p.
č. st. 8363 v k.ú. Zlín, obci Zlín z majetku statutárního města Zlína do
vlastnictví fyzických osob – stávajících nájemců bytových jednotek.

Usnesení
82/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „SMARTNavigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně“, zadávanou v
otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání
veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy o dílo v zadávacím řízení „SMARTNavigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně“, a to dodavatele
CROSS Zlín, a.s. se sídlem Hasičská 397, Louky, PSČ: 763 02, IČO:
60715286, s nabídkovou cenou 23.826.410,66 Kč bez DPH, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
83/3R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uvolnění finančních prostředků v plné výši neinvestiční dotace schválené v
Rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2021 na projekt Zlínský
architektonický manuál v souladu s usnesením ZMZ č. 5/15Z/2020 ze dne
10.12.2020.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.

- 22 -

