Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
18. schůze

27. 9. 2021

Usnesení
1/18R/2021

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. 1056/2 o výměře
do 250 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného
pozemku, za cenu 4 950 Kč/m2 bez DPH;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
2/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím
a
a Ing.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č.
1557/3 o výměře 239 m2, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín za účelem scelení
pozemků ve vlastnictví kupujících, za cenu 2 516 Kč/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
3/18R/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
a
, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
1095 o výměře do 55 m2, k. ú. Štípa, obec Zlín, za účelem vybudování
zastřešení parkovacího stání, za cenu 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
-1-

a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
1095 o výměře do 55 m2, k. ú. Štípa, obec Zlín, za účelem vybudování
zastřešení parkovacího stání za nájemné ve výši 15 % CMZ, tj. 126 Kč/m2/rok
bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy;
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. 1095 o výměře do 55 m2, k. ú. Štípa, obec Zlín, za účelem vybudování
zastřešení parkovacího stání, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy.
Usnesení
4/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4000200171 ze dne 10. 7. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy
793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto nájemcem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. 2001/16 o výměře 260 m2
a o část pozemku p. č. 4125/1 o výměře 127 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro
úpravu veřejné komunikace, vybudování veřejných podélných parkovací
stání, plochy pro umístění kontejnerů a úpravu veřejné zeleně, vše
v souvislosti se stavebním záměrem nájemce „Apartmány Stráně, Zlín – JS“,
za nájemné ve výši 207 Kč/m2/rok bez DPH, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ, OMZ, OD, OŠaS;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
5/18R/2021

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. 33/11R/2021 ze dne 7. 6. 2021 ve
znění: „Rada města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 860/36
o výměře do 30 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování sjezdu
z komunikace k rodinnému domu č. p.
na ul. Lazy IV ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OD“;
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. 860/36 o výměře 18 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem
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vybudování sjezdu z komunikace v šíři 4,5 m k rodinnému domu č. p.
na ul.
, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ a OD;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
6/18R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat, pronajmout, zřídit věcné břemeno k části pozemku p. č. 966/2
o výměře do 9 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem umístění vrtané studny vč.
oplocení, a k pozemkům p. č. 966/2 a p. č. 974/132 v délce 7 bm k. ú. Zlín,
obec Zlín, za účelem uložení vodovodní přípojky a přípojky NN od studny
k domu č. p. 1811 na ul. Pod Rozhlednou ve Zlíně.

Usnesení
7/18R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1036/4 o výměře 64 m2, k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín pro umístění stanu, opékání špekáčků a
odpočinek s přáteli.

Usnesení
8/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto budoucím kupujícím
(kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3124/1 o výměře
do 33 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, dle geometrického zaměření po kolaudaci
stavby rodinného domu č. p.
na ul. Podvesná XI 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. 3124/1 o výměře 33 m2, k. ú.
Zlín, obec Zlín, pro vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
na ul.
Podvesná XI 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;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
9/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
jakožto prodávající, jejímž
předmětem je výkup pozemku p. č. 3932/1 o výměře 928 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, za cenu 1000 Kč/m2;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
10/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
jakožto prodávajícím, jejímž
předmětem je výkup pozemku p. č. 3928/1 o výměře 782 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, za cenu 1200 Kč/m2;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
11/18R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. ev.
pozemku p. č. st. 5122/7 k. ú. Zlín, obec Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
12/18R/2021

garáž, nacházející se na

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, Družstevní 4517 ve Zlíně, se
sídlem Družstevní 4517, 760 05 Zlín IČO 05183073, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2001/16 a p. č. 4583
o celkové výměře 14 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem zateplení bytového
domu Družstevní 4517 ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OPP;
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Společenstvím vlastníků jednotek domu, Družstevní 4517 ve Zlíně, se
sídlem Družstevní 4517, 760 05 Zlín IČO 05183073, jakožto nájemcem,
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jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 2001/16 a p. č. 4583 o celkové
výměře 300 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem umístění lešení a zařízení
staveniště při revitalizaci bytového domu Družstevní 4517 ve Zlíně, na dobu
určitou od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ, nejpozději však
do 31. 12. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc z důvodu porušení ujednání
smlouvy, za nájemné ve výši 10 % CMZ, tj. 138 Kč/m2/rok, dle podmínek
OMZ, OSaDŘ a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
13/18R/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
a
jakožto vypůjčiteli, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3477/4 o celkové výměře 17 m2,
k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1930/3 a p. č. 1930/7, k. ú.
Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
14/18R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 14/7R/2021 ze dne 12. 4. 2021 ve znění
„Rada města Zlína schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
č. 4000130687 ze dne 21. 6. 2013 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových
2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO 25788001, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je prodloužení doby nájmu části pozemku p. č. 3862/1 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 25 m2 za účelem výstavby základové stanice, z doby určité
do 10. 3. 2024 na dobu určitou do 10. 3. 2030 a udělení souhlasu se sílením
dočasného zařízení pro přenos signálů sítě elektronických komunikací,
umístěném na předmětu nájmu pro společnost Vantage Tawers s.r.o., se
sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 09056009; pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem“
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku)
č. 4000130687 ze dne 21. 6. 2013 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je prodloužení doby nájmu části pozemku p. č. 3862/1 o výměře
25 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem umístění dočasného zařízení pro přenos
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signálů sítě elektronických komunikací z doby určité do 10. 3. 2024 na dobu
určitou do 10. 3. 2030 a udělení souhlasu se sdílením dočasného zařízení pro
přenos signálů sítě elektronických komunikací, umístěném na předmětu nájmu
společností Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 v případě změny nájemce
na Vantage Towers s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO 09056009;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem;
bere na vědomí
budoucí změnu nájemce části pozemku p. č. 3862/1 o výměře 25 m2, k. ú.
Zlín, obec Zlín za účelem umístění dočasného zařízení pro přenos signálů sítě
elektronických komunikací z Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, jakožto
stávajícího nájemce na Vantage Towers s.r.o., se sídlem Závišova 502/5,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 09056009, jakožto budoucího nájemce v důsledku
rozdělení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001.
Usnesení
15/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
IČO 18807968, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu části
pozemku p. č. 3565/29 o výměře 40 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, jako plochy
zastavěné objektem novinového stánku ve vlastnictví nájemce;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
16/18R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 17/16R/2021 ze dne 30. 8. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína zamítá odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. 5/10R/2021
ze dne 24. 5. 2021 ve znění: „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 části pozemku p.
č. 1122/1 o výměře do 75 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro zahradu, za
cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH a doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí““.

Usnesení
17/18R/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,
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Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN a kabelová skříň NN v rámci akce „Malenovice, Slovák čp. 686,
přípojka NN“ přes pozemek p. č. 356/9, p. č. 358/8 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v pravidlech dne 21. 6. 2012, usn. č. 19/13Z/2012;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
18/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (smlouvy o
zřízení věcného břemene) pro vedení inž. sítí (služebnost IS) mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako povinným
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO
27295567, jako oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „REKO MS Zlín
Mladcová - Stráně“, přes pozemky p. č. 26/3, 84/9, 92/5, 102/1, 105/7, 105/8,
105/14, 105/16, 107/2, 107/22, 115/13, 115/39, 115/67, 115/69, 115/71,
115/138, 115/139, 115/140, 115/141, 115/142, 115/143, 115/144, 285, 555/23,
595, 602/3, 602/6, 604, 605/1, 607/4, 615/1, 615/3, 615/5, 615/10, vše k. ú.
Mladcová, obec Zlín, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v pravidlech dne 21. 6. 2012, usn. č. 19/13Z/2012;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
19/18R/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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci akce „REKO MS Zlín – Cecilka +2“, přes pozemek p. č.
633/1, p. č. 638/2, k. ú. Lužkovice, obec Zlín a pozemek p. č. 1145/19, p. č.
1146/3, p. č. 1152/1, p. č. 1152/5, p. č. 1152/6, p. č. 1153, p. č. 1157/19, p. č.
1157/20, p. č. 1157/21, p. č. 1157/30, p. č. 1524/1, p. č. 1526/1, p. č. 1526/2,
p. č. 1559/7, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově ve výši dle podmínek schválených v pravidlech dne 21. 6. 2012,
usn. č. 19/13Z/2012;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
20/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
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břemene č. 4000210617 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a Telco Pro Services, a.s., se sídlem Duhová
1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 29148278, jakožto oprávněným, jehož
předmětem je změna trasy inženýrské sítě a doplnění o pozemek p. č. 979/1,
k. ú. Zlín, obec Zlín v rámci akce „NAKIT Zlín“, na dobu neurčitou;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
21/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000180833 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a Zlín Net, a. s., se sídlem Nad Stráněmi 5656,
760 05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným, jehož předmětem je změna
výpočtu úhrady za zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 754/3 k. ú. Zlín,
obec Zlín v rámci akce „Metropolitní síť Zlín Net – Zlín, část Jaroslavice – 1.
etapa“, Zlín, obec Zlín dle interních předpisů nového vlastníka pozemku;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
22/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č 373 o výměře do 1000 m2 a p. č. 1253 o
výměře do 1200 m2, vše k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín pro rozšíření zahrady.

Usnesení
23/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 143 o výměře do 40 m2, k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín pro zahradu.

Usnesení
24/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1890 o výměře do 45 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín
pro rozšíření parkoviště z důvodu zvětšení manipulačního prostoru pro
invalidní vozík a automobil s nájezdní plošinou.

Usnesení
25/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3468 o výměře do 250 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín pro scelení pozemků v budoucím vlastnictví žadatele.

Usnesení
26/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 620/19, k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 30
m2 za účelem rozšíření vjezdu a vybudování zpevněné parkovací plochy k
rodinnému domu č. p. 3059 na ul. Příkrá ve Zlíně.
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Usnesení
27/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 854/38 o výměře 8 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín,
za účelem rozšíření parkovacího stání k bytové jednotce č. u bytového domu
č. p. 3949 na ul. Prlovská ve Zlíně.

Usnesení
28/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/3 o výměře 30 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín,
za účelem parkovacího stání k bytové jednotce č. u domu č. p. 996 na ul.
Mostní ve Zlíně.

Usnesení
29/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 550/326 o výměře 6 m2, p. č. 550/72 o
výměře 25 m2, p. č. 550/338 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Prštné, obec Zlín za
účelem zajištění příjezdu k novostavbě bytového domu na pozemcích p. č.
550/316, p. č. 550/325, p. č. 550/337 a p. č. 550/349, vše k. ú. Prštné, obec
Zlín.

Usnesení
30/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180223 ze dne 27. 3.
2018, jehož předmětem bude změna doby výpůjčky pozemku p. č. 1090/50 k.
ú. Zlín, obec Zlín z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2041
a vybudování oplocenky na zalesněné části pozemku p. č. 1090/50 k. ú. Zlín,
obec Zlín.

Usnesení
31/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit dobu výpůjčky pozemků p. č. 1764/1 a p. č. 3556/7, k. ú. Zlín,
obec Zlín z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2031, s výpovědní dobou
3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy a rozšíření účelu výpůjčky
o možnost umístění demontovatelných fitnessových prvků na pozemcích p. č.
1764/1 a p. č. 3556/7, k. ú. Zlín, obec Zlín pro stávajícího uživatele.

Usnesení
32/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. st. 6533, p. č. st. 6522, p. č. st. 7223, p. č. st. 6423,
p. č. st. 6424, p. č. st. 6922, p. č. st. 6921 k. ú. Zlín, obec Zlín pro
majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných bytovými domy.

Usnesení
33/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy č. 19922027 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a společností MANAG invest, a. s., se sídlem
Kaštanová 489/37, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 27698131, jakožto
nájemcem, jejíž předmětem je ukončení nájmu pozemků p. č. 486/2 a p. č. st.
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447, k. ú. Prštné, obec Zlín ke dni 30. 9. 2021.
Usnesení
34/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat pozemek p. č. st. 6649 o výměře 1341 m2 a části
pozemků p. č. 6650/1 o výměře do 25 m2 a p. č. 1990/21 o výměře do 10 m2
vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných
stavbou ve vlastnictví třetí osoby.

Usnesení
35/18R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 8/12R/2021 ze dne 21. 6. 2021 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Plazma Plus s.r.o., se sídlem
Verdunská 819/37, 160 00 Praha 6, IČO 09533567, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem nebytových prostor o výměře 297,67 m2 nacházejících
se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211– 4217, Zlín za
účelem provozu centra na odběr plazmy, za nájemné ve výši 1 800 Kč/m2/rok
bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ; pověřuje Mgr. Pavla
Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem;“
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Plazma Plus s.r.o., se sídlem Verdunská 819/37, 160 00
Praha 6, IČO 09533567, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor o výměře 297,67 m2 nacházejících se v I. nadzemním
podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211–4217, Zlín za účelem provozu centra
na odběr plazmy, za nájemné ve výši 1 800 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, nejdříve však po uplynutí pěti (5)
let ode dne předání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
vrácení složené jistoty ve výši 73 720 Kč společnosti HANDI VISION s.r.o.,
Žitná 642, 763 14 Zlín, IČO 06241433, jakožto zájemci o účast ve výběrovém
řízení na nájem nebytových prostor v domě na adrese Dlouhá 94, Zlín.

Usnesení
37/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu a výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a půjčitelem a společností #vezlinejekrasne s.r.o., se
sídlem Cihlářská 3885, 760 01 Zlín, IČO 09483837, jakožto nájemcem a
vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části nádvoří o výměře
58 m2 v budově na adrese Soudní 1, Zlín a nájmu části zázemí o výměře 28
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m2 v budově na adrese Soudní 1, Zlín dohodou ke dni 8. 10. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
38/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o složení jistoty a přijetí podmínek záměru o nejvhodnější
nabídku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01,
IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej jednotky
(bytu) č. 5348/
v domě č. p. 5348 na ul. Podlesí IV na pozemku p. č. st.
8362 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 64/2586 na společných částech
domu č. p. 5348 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 64/2586 na
pozemku p. č. st. 8362, k. ú. Zlín, obec Zlín za kupní cenu ve výši 3 401 000
Kč,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín 760 01,
IČO 00283924, jakožto (budoucím) prodávajícím a
jakožto (budoucím) kupujícím, jejichž
předmětem je prodej jednotky (bytu) č. 5348/
v domě č. p. 5348 na ul.
Podlesí IV na pozemku p. č. st. 8362 a spoluvlastnického podílu o velikosti id.
64/2586 na společných částech domu č. p. 5348 a spoluvlastnického podílu o
velikosti id. 64/2586 na pozemku p. č. st. 8362, k. ú. Zlín, obec Zlín za kupní
cenu ve výši 3 401 000 Kč,
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.

Usnesení
39/18R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
a) se zrušením předkupního práva zřízeného ve prospěch statutárního města
Zlína k bytové jednotce č. v domě čp. 1231, který stojí na pozemku p. č. st.
1279 (Zálešná VII) v k. ú. a obci Zlín;
b) s využitím předkupního práva zřízeného ve prospěch statutárního města
Zlína k bytové jednotce č. v domě čp. 1231, který stojí na pozemku p. č. st.
1279 ( Zálešná VII) v k. ú. a obci Zlín za kupní cenu 3 200 000 Kč s tím, že
předkupní právo zůstane ve prospěch statutárního města Zlína zachováno
c) s využitím předkupního práva zřízeného ve prospěch statutárního města
Zlína k bytové jednotce č. v domě čp. 1215, který stojí na pozemku p. č. st.
1263 (Zálešná VI) v k. ú. a obci Zlín za kupní cenu 4 000 000 Kč s tím, že
předkupní právo zůstane ve prospěch statutárního města Zlína zachováno;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.
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Usnesení
40/18R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 13. 9. 2021 č. 51/17R/2021 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje záměr na prodej bytových jednotek v domech č. p. 5375
a č. p. 5376 na ulici Podlesí IV ve Zlíně, se spoluvlastnickými podíly ke
společným částem domu a spoluvlastnickými podíly k zastavěným částem
pozemků p. č. st. 8417 a p. č. st. 8416 v k. ú. Zlín, obci Zlín z majetku
statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob – stávajících nájemců
bytových jednotek",
schvaluje
záměr na prodej bytových jednotek v domech č. p. 5375 a č. p. 5376 na ulici
Podlesí IV ve Zlíně, se spoluvlastnickými podíly ke společným částem domu
č. p. 5375 na pozemku p. č. st. 8417 a domu č. p. 5376 na pozemku p. č. st.
8416 a spoluvlastnickými podíly k zastavěným částem pozemků p. č. st. 8417
a p. č. st. 8416 v k. ú. Zlín, obci Zlín z majetku statutárního města Zlína do
vlastnictví fyzických osob – stávajících nájemců bytových jednotek, dle
přílohy č. 1 a 2.

Usnesení
41/18R/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, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Losky 2426 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10. 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
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
42/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) zařazení žadatelů a žadatelek o nájem bytu dle přílohy č. 1 do pořadníků
vedených pro příslušné kategorie bytů dle Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví
statutárního města Zlína;
b) rozšíření žádosti o nájem bytu - kategorie dostupné, evidované na pana
, trvale bytem
o dceru
,
trvale bytem
c) zařazení žadatele
trvale bytem
do pořadníku žadatelů/ek o nájem bytu kategorie byty
s podporovaným nájemným – bezbariérové;
zamítá
zařazení žadatelů a žadatelek o nájem bytu dle přílohy č. 2 do pořadníků
vedených pro příslušné kategorie bytů dle Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví
statutárního města Zlína;
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schvaluje
a) uzavření smluv o nájmu bytů č. 101 a 102 v domě č. p. 5302 na ul. Podlesí
IV ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, které jsou
zařazeny v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemci, a to
postupně v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 211 v domě č. p. 5258 na ul. Slezská ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, která je zařazena
v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemcem, a to postupně
v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
c) uzavření smluv o nájmu bytů č. 422, 526, 527, 727, 1021 v domě č. p. 4699
na ul. Okružní ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami,
které jsou zařazeny v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemci,
a to postupně v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 418 v domě č. p. 4509 na ul. Družstevní
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, která je zařazena
v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemcem, a to postupně
v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
e) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 52 v domě č. p. 4208 na ul. Vodní ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, která je zařazena
v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemcem, a to postupně
v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
f) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 203 v domě č. p. 1242 na ul. Masarykova
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, která je zařazena
v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemcem, a to postupně
v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
g) uzavření smluv o nájmu bytů č. 111, 713, 415, 715, 517, 807 v domě č. p.
4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
osobami, které jsou zařazeny v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto
nájemci, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle
zdůvodnění;
h) uzavření smluv o nájmu bytů č. 104, 108, 203, 206, 209, 306, 508 v domě
č. p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a osobami, které jsou zařazeny v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto
nájemci, a to postupně v pořadí dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle
zdůvodnění;
i) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 38 v domě č. p. 3854 na ul. Kamenná ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, které jsou zařazeny
v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemci, a to postupně v pořadí
dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
j) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 41 v domě č. p. 3854 na ul. Kamenná ve
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Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, které jsou zařazeny
v pořadníku žadatelů/ek o městský byt, jakožto nájemci, a to postupně v pořadí
dle přílohy č. 3 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu - kategorie dostupné, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
o
velikosti 2 + kk v domě čp. 4204 na ul. Vodní ve Zlíně, s účinností nejpozději
od 1. 10. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále dle platných pravidel, za
nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc;
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu, kategorie s podporovaným nájemným bezbariérový, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
o velikosti 2 + kk v domě čp. 5352 na ul.
Broučkova ve Zlíně, s účinností nejpozději od 1. 11. 2021, na dobu určitou 6
měsíců a poté po zhodnocení trvání potřeby dále dle platných pravidel, za
nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc;
c) uzavření smlouvy o nájmu bytu, kategorie s podporovaným nájemným bezbariérový, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manželi
a
J
trvale bytem
jakožto
nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
o velikosti 2 + kk v domě čp.
5352 na ul. Broučkova ve Zlíně, s účinností nejpozději od 1. 11. 2021, na dobu
určitou 6 měsíců a dále dle platných pravidel, za nájemné ve výši 80
Kč/m2/měsíc;
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu, kategorie s podporovaným nájemným sociální, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manželi
a
, trvale bytem
jakožto nájemci,
jejímž předmětem je nájem bytu č. o velikosti 3 + 1 v domě čp. 2901 na ul.
Obeciny ve Zlíně, s účinností od 1. 10. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále
dle platných pravidel, za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc, za podmínky
vrácení stávajícího bytu;
e) uzavření smlouvy o nájmu bytu, kategorie s podporovaným nájemným sociální, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
o velikosti 2 + kk v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně,
s účinností nejpozději od 1. 11. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále dle
platných pravidel, za nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem;
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína
v čl. 4, bodě 3 - k nájmu bytu se mohou přihlásit žadatelé/ky z prvních míst
pořadníku v rozsahu počet bytů krát 6.
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Usnesení
43/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
úhradu poloviny nákladů na opravu střechy domu č. p.
který stojí na
pozemku p. č. st. 3818, k. ú. Zlín, obec Zlín
a
trvale bytem
ve výši 104 423,45
Kč včetně DPH.

Usnesení
44/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr zveřejnit změnu nájemce u garážového boxu č.
v objektu
společných garáží v budově č. ev. 3561 (Podlesí IV), která stojí na pozemku
p. č. st. 8418, k. ú. Zlín, obec Zlín, s výší nájmu 850 Kč/měsíc + DPH, s
podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku výše nájemného vč. DPH dle
Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku
statutárního města Zlína;
b) záměr zveřejnit změnu nájemce u parkovacího stání č. v budově bez č. p.
(PPS4, Podlesí III), která stojí na pozemku p. č. st. 7502/1, k. ú. Zlín, obec
Zlín, s výší nájmu 500 Kč/měsíc + DPH s podmínkou zaplacení jistoty ve výši
trojnásobku výše nájemného vč. DPH dle Pravidel pro nájem garáží a
garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína;
c) uzavření smlouvy o nájmu parkovacího stání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem garážového stání č.
v
budově č. ev. 4581 (G5 Slunečná), která je součástí pozemku p. č. st. 6053/1,
k. ú. Zlín, obec Zlín, na dobu neurčitou od 1. 10. 2021, s výpovědní dobou 3
měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání smlouvy výpověď bez
výpovědní doby, za nájemné ve výši 610 Kč/měsíc + DPH, podle Pravidel pro
nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města
Zlína;
d) uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
garážového boxu č.
v objektu společných garáží v budově č. ev. 3559
(Podlesí IV), která stojí na pozemku p. č. st. 8402, k. ú. Zlín, obec Zlín, ke dni
31.10.2021;
schvaluje - zamítá
e) záměr zveřejnit změnu nájemce u parkovacího stání č.
v objektu
společných garáží v budově č. p. 4697 (G18, Středová-Okružní), která je
součástí pozemku p. č. st. 6643, k. ú. Zlín, obec Zlín, s výší nájmu 500
Kč/měsíc + DPH s podmínkou doplacení 3 měsíců nájemného vč. DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
45/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
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rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
Usnesení
46/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
47/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatření č. 40/2021 – navýšení a přesuny v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektu a ve výši dle tabulky č.8 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a
čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
48/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků Základní škole Zlín, Nová cesta 268,
příspěvkové organizaci, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa, IČO
71008161, v roce 2022, na realizaci akce "Hospodaření s dešťovou vodou v
areálu ZŠ Štípa", ve výši 1 500 000 Kč včetně DPH v případě kladného
rozhodnutí dotačního orgánu o přiznání podpory a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
schvaluje
udělení souhlasu Základní škole Zlín, Nová cesta 268, příspěvkové organizaci,
se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČO 71008161, k podání žádosti
o podporu, na základě programu Ministerstva životního prostředí - Národní
plán obnovy - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a k realizaci
podporovaných opatření na pozemcích p. č. 19, p. č. 20, p. č. 21/1, vše v k. ú.
Štípa, obec Zlín, v majetku statutárního města Zlína, které základní škola užívá
na základě smlouvy o výpůjčce, dle podmínek dotačního programu a
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výše uvedeného
souhlasu

Usnesení
49/18R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 81/16R/2021 ze dne 30. 8. 2021, ve znění: "
Rada města Zlína 1) souhlasí s navýšením rozpočtu DSZO na rok 2021 vlivem
neplánovaných dopadů na hospodaření, týkající se Smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o
kompenzaci za tyto služby č.3400120249, ze dne 31.12.2012, mezi
statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, a Dopravní společnost ZlínOtrokovice, s.r.o., IČO 60730153, dle přílohy, 2) doporučuje Zastupitelstvu
města Zlína ke schválení",
schvaluje
v souladu s čl. VIII. odst. 6 písm. b) věta druhá „Smlouvy o veřejných službách
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v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za
tyto služby“ č. 3400120249 ze dne 31. 12. 2012 navýšení limitu doplatku
kompenzace prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2021, hrazeného v
roce 2022, o částku do výše 13 028 000 Kč (která odpovídá 87% podílu
statutárního města Zlína na doplatku prokazatelné ztráty), a to s ohledem na
předpokládaný výpadek příjmů a růst nákladů Dopravní společnosti Zlín Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153 (dále jen "DSZO") za rok 2021 v důsledku
dopadů pandemie COVID-19,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína odpovědného za oblast dopravy, aby
v termínu do 1. 10. 2021 oznámil DSZO schválení navýšení limitu doplatku
prokazatelné ztráty.
Usnesení
50/18R/2021

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 SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice, Na Gruntech 117, Lužkovice, 763 11
Zlín, IČO: 65822536, ve výši 30 419 Kč, na nákup stanů určených pro
pořádání kulturních akcí v místní části".

Usnesení
51/18R/2021

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 Jaroslavice "Investiční dotace pro Sportovní klub
Jaroslavice z.s., Na Vrše 295, Jaroslavice, 760 01 Zlín, IČO: 46276211, ve
výši 20 000 Kč, na oplocení dětského koutku".

Usnesení
52/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ: 00283924, o poskytnutí dotace MVČR v rámci dotačního programu
na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v
roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19 ve výši 485 000 Kč, pro celkový
počet 97 oprávněných strážníků Městské policie Zlín, s povinnou finanční
spoluúčastí SMZ ve výši 485 000 Kč (819 000 Kč vč. odvodů),
jmenuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem žádosti a jejím vyřízením.

Usnesení
53/18R/2021

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 nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky „Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
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stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Marcela Frýdlová, Odbor školství a sportu
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Hana Hráčková, Odbor školství a sportu
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
54/18R/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 "Dodávka a výměna náhradního zdroje
el. energie s ATS“ pro potřeby krematoria;
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
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jana Holcová, Odbor ekonomický
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Milan Macura, Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jana Sekaninová, Odbor ekonomický
Blanka Semelová, Odbor právní
Jan Kunovský, Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

Usnesení
55/18R/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 "Přírodní louky Boněcko - mokřad"
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
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nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Ivo Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
56/18R/2021

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 dodávky "Obnova vozového parku MP Zlín - Útvar hlídkové služby",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, 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 uchazečem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
Vít Novák, II. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
David Vondrák, asistent právních služeb a veřejných zakázek, Městská policie
Zlín
Pavel Kašík, správce autoprovozu, Městská policie Zlín
náhradníci:
Milan Kladníček, ředitel, Městská policie Zlín
Romana Červíková, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Odbor právní
Pavel Janík, I. zástupce ředitele, Městská policie Zlín

Usnesení
57/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Správce stavby: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a
parkoviště P+R Příluky“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Správce stavby:
Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a parkoviště P+R Příluky“,
a to dodavatele "Parkoviště Příluky", skládajícího se ze společnosti
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 42767377, Vysplan s.r.o., se sídlem
8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO 27717089 a SAFETY PRO s.r.o., se
sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO 28571690, s
nabídkovou cenou 4.705.000 Kč bez DPH
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Usnesení
58/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 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 28.02.2022.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
59/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 17 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. 1-2,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem předmětného dodatku.

Usnesení
60/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při rekonstrukci komunikace v areálu skládky
Suchý důl, a to v souladu s článkem V. odst. 6 nájemní smlouvy č.
1400060030 v platném znění uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
002 83 924, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako pronajímatelem, a společností
Technické služby Zlín, s.r.o., IČO: 607 11 086, sídlem Záhumení V 321, Zlín,
jako nájemcem, v celkové částce za rekonstrukci 800 000 Kč s DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné dohody a jejím podpisem.

Usnesení
61/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 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, IČO 60711086,
jako poskytovatelem, na základě kterého s účinností od 01.10.2021 dojde ke
změně číselných kódů tříděných odpadů
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
62/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín se sídlem nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a Martinem Láníkem,
sídlem Pod Zámkem 271, Pohořelice, 763 61 Napajedla, IČO: 75319420 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je podzimní zalesnění kalamitních holin po
těžbě porostů napadených kůrovcem v lokalitě lokalita Tlustá hora v počtu 34
000 ks vysazených sazenic za cenu výsadby 5,50 Kč bez DPH/ks,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
63/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563, dle přílohy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem Dohody
o narovnání

Usnesení
64/18R/2021

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 Pavlem Chládkem,
se sídlem Kamenná 4052/12, 760 01 Zlín IČO: 75675056 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zpracování územní studie lokality Boněckého rybníka,
s celkovou cenou za dílo ve výši 450.000 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4600210058 ze dne 7.5.2021 na
služby "Změna Územního plánu Zlína č. 4", uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností Stemio a.s., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00
Praha 1 - Nové Město, IČO: 28203011, jako zhotovitelem, jehož předmětem
je rozšíření předmětu smlouvy, zvýšení ceny díla o 34 000 Kč bez DPH
a prodloužení doby plnění.
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
66/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při opravě oplocení na sběrném dvoru
Malenovice, a to v souladu s článkem V. odst. 6 nájemní smlouvy č.
1400060030 v platném znění uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
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002 83 924, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako pronajímatelem, a společností
Technické služby Zlín, s.r.o., IČO: 607 11 086, sídlem Záhumení V 321, Zlín,
jako nájemcem, v celkové částce za opravu 24 200 Kč s DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné dohody a jejím podpisem.
Usnesení
67/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a VK - Montera
s.r.o., se sídlem Východní 2215, 686 03 Staré Město, IČ: 26310996, jakožto
zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava sociálního zázemí v prostorech 1.
NP budovy MMZ na adrese L. Váchy 602 dle požadované specifikace, a to za
sjednanou cenu ve výši 730 966 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
68/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924, jako objednatelem a společností LUIS
Zlín CZ s.r.o., se sídlem Zlín - Mladcová, Nadhumení 306, 760 01 Zlín, IČO
277 30 808, jako zhotovitelem, jejímž předmětem jsou projektové práce na
akci "Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná", za cenu ve výši
248 050 Kč včetně DPH, dle zdůvodnění
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy o dílo a jejím podpisem.

Usnesení
69/18R/2021

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 Úpravy divadelního sálu a zázemí na adrese ZŠ Dřevnická č.
p. 1788 ve Zlíně, za cenu díla 1 641 834,18 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem prováděcí smlouvy o dílo.

Usnesení
70/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje
k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-1432/2010, uzavřené dne 9. 11.
2010 mezi statutárním městem Zlín, IČ 00283924, Zlín, náměstí Míru 12 a
Českou poštou, s.p., IČ 47114983, Praha 1, Politických vězňů 909/4 ke dni
podepsání dohody mezi oběma smluvními stranami.
pověřuje
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Mgr. Pavla Bradu dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím uzavřením
a podpisem.
Usnesení
71/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3600140008 ze dne
27. 1. 2014, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 jakožto objednatelem a společností
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO:
46992308 jakožto zhotovitelem, jehož předmětem je změna rozsahu
poskytovaných služeb a snížení ceny ve výši 122 400,00 Kč bez DPH ročně,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb, a dále jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
72/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do
Poslanecké směnovny ČR konaných 8. a 9. 10. 2021, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati
5267, 760 01 Zlín, IČO: 46992308 jako dodavatelem, jejímž předmětem je
zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb s celkovou cenou
služby ve výši 159 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 2800 21 0197 ze dne 31. 3. 2021
mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako objednatelem a Filipem Slezákem, Bohuslavice u Zlína 234, 763 51
Bohuslavice u Zlína, IČO: 65361458, jako zhotovitelem, jehož předmětem je
redukce objednaných prací, konkrétně opravy válečného hrobu ve Zlíně na
Lesním hřbitově a snížení ceny za kompletní dodávku na částku 225 000 Kč
včetně DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 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, z. ú., se sídlem Praha 2, Vinohrady,
Španělská 1073/10, IČO: 26548526, jako realizátorem, jehož předmětem je
změna článku IV. odst. 2, kdy věta "Realizátor je povinen realizovat projekt
do 30. 6. 2021 a je povinen objednateli předložit řádné vyúčtování nákladů
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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." se nahrazuje větou "Realizátor je povinen
realizovat projekt do 30. 8. 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 30. 9. 2021."
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním podrobností a
podpisem předmětného dodatku.
Usnesení
75/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. Operační plán zimní údržby pro období 2021 - 2022 dle přílohy č. 1,
2. Plán zimní údržby města Zlína 2021 - 2022 pro kalamitní stavy dle přílohy
č. 2,
3. Návrhy mapových částí zimní údržby statutárního města Zlína dle příloh č.
3 až 5,
4. Rozsah zimní údržby statutárního města Zlína
a) místní komunikace dle důležitosti :
- I. pořadí 43,976 km
- II. pořadí 16,599 km
- III. pořadí 207,692 km
- ruční úklid 0,046 km
místní komunikace celkem 268,313 km
údržba točen MHD I. pořadí 16 300 m2
údržba točen MHD II.0 pořadí 600 m2
b) chodníky dle důležitosti :
- I. pořadí 16,450 km
- II. pořadí 45,577 km
- III. pořadí 83,199 km
- IV. pořadí (ruční údr.) 23,750 km
chodníky celkem 171,976 km
c) přechody dle důležitosti :
- I. pořadí 19 ks
- II. pořadí 14 ks
- III. pořadí 127 ks
přechody celkem 160 ks
d) ostatní plochy ( městské parkoviště ) :
- I. a II. pořadí 26 893 m2
ostatní plochy celkem 26 893 m2
e) parkovací plochy s parkovacími automaty :
- I. pořadí 10 175 m2
celkem 30 ks
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f) zastávky MHD :
- I. pořadí 28 ks
- II. pořadí 112 ks
- III. pořadí 142 ks celkem 282 ks
g) rozmístění 729 ks posypových kontejnerových nádob a jednorázově bez
doplnění 0 ks pytlů s posypovým materiálem
h) složení Městského operačního štábu statutárního města Zlína k řešení
kalamitních situací, dle Plánu zimní údržby města Zlína 2021 - 2022 pro
kalamitní stavy - dle přílohy č. 2.
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy, dojednáním
případných ostatních náležitostí ve věci Schválení Operačního plánu zimní
údržby pro období 2021 - 2022, včetně Plánu zimní údržby města Zlína 2021
- 2022 pro kalamitní stavy.
Usnesení
76/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../…., kterým se mění nařízení č. 5/2017,
kterým se vydává tržní řád, dle přílohy.

Usnesení
77/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici o vedení hlavní poklady, příručních pokladen, cenin a příkazových
bloků

Usnesení
78/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, nabytí majetku nepatrné hodnoty,
a to:
- zůstatku opatrovnického účtu zřízeného statutárním městem Zlínem
č. 8150142/0800 ve výši 50 283,52 Kč,
- hotovosti uložené u statutárního města Zlína ve výši 4 431 Kč,
- úspor uložených na depozitním účtu v Domově pro seniory Burešov,
příspěvková organizace, se sídlem Zlín, Burešov 4884, ve výši 5 276,03 Kč,
po
narozené
, posledně trvale pobytem Zlín,
zesnulé 4. 2. 2021

Usnesení
79/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2020
k 30. 9. 2021 dle přílohy č. 1.

Usnesení
80/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s navýšením počtu žáků v Základní škole Zlín, Mostní, se
sídlem Zlín, Mostní 2397, IČO: 61716391, zřizované Zlínským krajem, se
sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, z 10 na 18 žáků, v oboru vzdělání
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79-01-B/01 Základní škola speciální, s účinností od 1. 9. 2022.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.
Usnesení
81/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změnu kapacity Mateřské školy Zlín, tř. Svobody 835, příspěvkové
organizace, IČO 71 00 77 41, v mimořádném termínu, z původních 129 dětí
na 109 dětí, s účinností co nejdříve možnou

Usnesení
82/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
plat řediteli Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvkové organizace, Mgr.
Zdeňku Mikoškovi a zástupci statutárního orgánu Mateřské školy Zlín, tř.
Svobody 835, příspěvkové organizace, Mgr. Petře Zapletalové, s účinností od
1. 10. 2021, dle přílohy.

Usnesení
83/18R/2021

Rada města Zlína
jmenuje
- Ing. Janu Jordovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Křiby 4788, příspěvkové organizaci, IČO
71008179, s účinností od 01. 10. 2021
- Hanu Hráčkovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701,
příspěvkové organizaci, IČO 71007997, s účinností od 01. 10. 2021

Usnesení
84/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO
71008047, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši 5
190 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce
2021/2022, v období od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
85/18R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 102/16R/2021 ze dne 30. 8. 2021 ve znění: "Rada města Zlína:
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako obdarovaným a Mgr. Lubomírem
Jarcovjákem, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí daru, a to uměleckého
díla Kubus v hodnotě 240 000,- Kč, které je umístěno v Univerzitním parku
na parcele číslo 1111/9 v k. ú. Zlín;"
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schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako obdarovaným a Mgr. Lubomírem
Jarcovjákem, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí daru, a to uměleckého
díla Kubus v hodnotě 450 000,- Kč, které je umístěno v Univerzitním parku
na parcele číslo 1111/9 v k. ú. Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
86/18R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Zlína: - kandidát č. 9, volební
strana č. 8 - ANO 2011, pan Ing. Jiří Sukop, Zlín, kde dni 1. 10. 2021,
schvaluje
předání osvědčení o tom, že na základě Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva města Zlína, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018, se stala
členkou Zastupitelstva města Zlína: - kandidátka č. 11, volební strana č. 8 ANO 2011, paní Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, Zlín, ke dni 2. 10.
2021.

Usnesení
87/18R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Ing. Jiřího Sukopa z funkce člena a předsedy Finančního
výboru Zastupitelstva města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
se jmenováním paní Ing. Miriam Chmelové Holbové, MBA členkou
Finančního výboru Zastupitelstva města Zlína,
souhlasí
se jmenováním paní Ing. Miriam Chmelové Holbové, MBA předsedkyní
Finančního výboru Zastupitelstva města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
88/18R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Bc. Marka Staníka z funkce člena Správní rady Kulturního
fondu statutárního města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
se jmenováním pana Václava Kováře členem Správní rady Kulturního fondu
statutárního města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
89/18R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D., jako jmenované členky ZMZ
pro místní část Prštné, na vlastní žádost a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít odstoupení na vědomí.

Usnesení
90/18R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
- odstoupení pana Bc. Marka Staníka z funkce člena Komise bytového
hospodářství,
- odstoupení pana Bc. Marka Staníka z funkce člena Komise kulturní,
- odstoupení pana Ing. Jana Staroby z funkce člena Komise pro spolupráci
města a státní památkové péče,
- odstoupení pana Ing. Romana Kaňovského z funkce člena Komise výstavby
a územního rozvoje,
jmenuje
- paní Ing. Mgr. Lucii Pluhařovou členkou Komise bytového hospodářství,
- pana Václava Kováře členem Komise kulturní,
- paní Bc. Žanetu Zapletalovou, MS.c., MBA členkou Komise pro spolupráci
města a státní památkové péče,
- paní Bc. Žanetu Zapletalovou, MS.c., MBA členkou Komise výstavby a
územního rozvoje.

Usnesení
91/18R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800 21 0281 ze dne 26. 4. 2021 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Základní uměleckou školou, Zlín - Jižní Svahy
(IČO: 00226327), jehož předmětem je doplnění názvu akce/projektu z
„Nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Okružní Zlín a Římskokatolické
farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně v roce 2021“ na „Nájemné
prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Okružní Zlín, Římskokatolické farnosti
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně a OC Přerovanka v roce 2021“;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "700. LET MALENOVIC" na prostranství zpevněné plochy
areálu firmy VLW s.r.o. (pod Malenovickým hradem) dne 02.10.2021 od
15:00 do 23:00 hodin, pro pořadatele JUNAK - Český skaut, středisko
Malenovice, IČO: 61716871:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1, p. č. 1984 k. ú. Malenovice u Zlína;
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2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném~
Usnesení
93/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Lampionový průvod s ptáčaty" na ulicích dle přílohy
(Středová, Okružní, Dětská) dne 05.10.2021 od 17:30 do 20:00 hodin, pro
pořadatele Mateřská škola Zlín, příspěvková organizace, Dětská 4698, Zlín:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1.

Usnesení
94/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Fun Park Fabrika" na prostranství parkoviště na místě
původních budov 24, 25, 26 a 16 v bývalém areálu p. č. 1119/134, 3301,
1119/243 v k. ú. Zlín ve dnech 01.09.2021 - 30.11.2021 pro pořadatele Tristera
s.r.o., Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 24736830:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
na prostranství parkoviště na místě původních budov 24, 25, 26 a 16 v bývalém
areálu, vymezeném přílohou vyhlášky podle čl. IV odst. 1., p. č. 1119/134,
3301, 1119/243 k. ú. Zlín.

Usnesení
95/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "630 let od první písemné zmínky o Štípě" na prostranství
Mariánského náměstí ve Štípě, dne 02.10.2021 od 15:00 do 23:00 hodin, pro
pořadatele Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, Zlín-Štípa
763 14, IČO: 48471712:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
96/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním
městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a obcí Hvozdná,
Hlavní 210, 763 10 Hvozdná, IČO: 00283991, vlastníkem kanalizace pod
názvem „Odkanalizování obce Hvozdná“, která upravuje vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé
provozování kanalizace, dle zdůvodnění,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.
Usnesení
97/18R/2021

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 společností
EXCON, a.s., se sídlem Sokolovská 187/203, 190 00 Praha , IČO: 00506729
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení průzkumů stávajících
konstrukcí objektu v rámci akce: "Revitalizace Velkého kina ve Zlíně", s
celkovou cenou za dílo ve výši 237.000 Kč bez DPH, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
98/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Rozšíření
diskového pole (SAN) pro MP Zlín“, a to společnosti DC4 CZ, a.s., se sídlem
Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž, IČ: 29242681, s nabídkovou cenou 1
580 000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
99/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení elektronické aukce mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto
objednatelem a společností PROEBIZ s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí
52/33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 64616398, jakožto
poskytovatelem, jejímž předmětem je organizace a kompletní realizace
prodejní elektronické aukce na „Pronájem celodřevěných prodejních stánků
na akci Adventní Zlín 2021" za cenu 49.990 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora jejím uzavřením a podpisem,
schvaluje
Ceník pronájmu plachtových prodejních stánků a využití plochy v rámci akce
"Adventní Zlín 2021", dle přílohy č. 2.

Usnesení
100/18R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 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

- 30 -

Zlín, centrum", jehož předmětem je změna termínu dokončení plnění - do
31.12.2023 (stavba č. 1, 2 a 3).
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem dodatku.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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