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zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
17. schůze

13. 9. 2021

Usnesení
1/17R/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 pozemků p. č. 849/5 o výměře 537 m2, p. č. 937/28 o
výměře 1798 m2, p. č. 937/122 o výměře 116 m2 a p. č. 1528/6 o výměře 318
m2 vše k. ú. Lukov u Zlína, obec Lukov, za kupní cenu 250 Kč/m2, za účelem
rozšíření areálu ZOO a zámek Zlín-Lešná, p. o.
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřeními a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/17R/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 pozemků p. č. 849/4 o výměře 562 m2, p. č. 937/27 o
výměře 1895 m2, p. č. 937/129 o výměře 124 m2, p. č. 1528/14 o výměře 340
m2 vše k. ú. Lukov u Zlína, obec Lukov, za kupní cenu 250 Kč/m2, za účelem
rozšíření areálu ZOO a zámek Zlín-Lešná, p. o.
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřeními a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/17R/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 Ondřejem
Kovářem, Zálešná II 3138, 760 01 Zlín,
jakožto budoucím
kupujícím (kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/5
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření po
kolaudaci přístavby k bytové jednotce
v domě č. p. 3138 na ul.
Zálešná II ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za kupní 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 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. 3256/5 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 50 m2 pro vybudování přístavby k bytové jednotce č.
v domě č. p. 3138 na ul. Zálešná II 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, dle podmínek OKaPP
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č. 3256/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře 71 m2 za účelem vybudování schodiště, terénních úprav,
zpevněných ploch a terasy k bytové jednotce č.
v domě č. p. 3138 na
ul. Zálešná II ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
4/17R/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 kupující, jejímž předmětem
je prodej části pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 38 m2
zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p.
na ul. Zálešná IV ve
Zlíně, za kupní cenu ve výši dle platné CMZ v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
5/17R/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
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 978/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 245 m2 za účelem provedení hydroizolace zdiva,
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vybudování nového okapového chodníku, oplocení zaužívané části vč.
umístění branky a údržby zeleně k bytové jednotce č. v bytovém domě č. p.
935 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
6/17R/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 vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o celkové výměře 35 m2 pro umístění zařízení staveniště, vč. odstranění
stávajících zpevněných ploch, při demolici rodinného domu č. p. 1588 na ul.
Klabalská I ve Zlíně, na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací,
nejdéle však do 31. 12. 2021, 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
7/17R/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 vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 591/5 k. ú. Racková, obec Racková
o celkové výměře 16 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 462/54, p. č.
462/57, p. č. 462/60, p. č. 462/59 a p. č. 462/56 vše k. ú. Racková, 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
8/17R/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 vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 387/56 k. ú. Kostelec u Zlína, obec
Zlín o výměře 4 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 387/749 a p. č. 435/15 oba k.
ú. Kostelec u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
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možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ- odd. DSŘ a OD
schvaluje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/17R/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 vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 4181/6 a p. č. 4181/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
rodinnému domu č. p. 5113 na ul. Dolní Paseky ve Zlíně, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OŽPaZ, OSaDŘ- odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/17R/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
Společenstvím vlastníků jednotek domu M. Knesla 4013 – 4014 – 4015 ve
Zlíně, M. Knesla 4014, 760 01 Zlín, IČO 26271249, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č. 4019/1 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o celkové výměře 130 m2 za účelem opravy fasády a umístění lešení při
revitalizaci bytového domu č. p. 4013, č. p. 4014 a č. p. 4015 na ul. M. Knesla
ve Zlíně, na dobu určitou do 31. 3. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
11/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi nájemní smlouvy č. 4000110784 ze dne 26. 9. 2011,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem pozemku p. č. 726/9 o výměře 349 m2 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem uvedené výpovědi

Usnesení
12/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
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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 „Velíková, p. Manďák, kab. NN.“, na dobu neurčitou,
úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech
dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 59/1, p. č. 191/7 k. ú.
Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
13/17R/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, kabelová skříň NN v rámci akce „Malenovice, Stašek čp. 1100,
kab. 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. 1900/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/17R/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 „Štípa-Zlína, K/413/3, p. Janků, kab. NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 353/1 k. ú.
Štípa, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/17R/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,
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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 „Příluky, pí Pavelková, kabelová 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. 1532/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
16/17R/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 „Zlín, pí Sovjáková, kabelová 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. 3730/14 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/17R/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 a kabelová skříň NN v rámci akce „Zlín, p. Blabla, kabelová
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. 4181/5, p. č. 4181/6, p. č. 4208/7 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/17R/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
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předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN v rámci akce „Louky n.D. 2x OM, p. Vašut, 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. 761/75, p. č.
761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
19/17R/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, podpěrný bod – sloup, uzemnění v rámci akce „Louky n.D. p.
Černohous, přel. venk. 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. 1992/7 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
20/17R/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, kabelové pilíře, uzemnění v rámci akce „Louky n.D – Zlín, p.
Černohous, kab. NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1979/1, p. č. 1992/5, p. č. 1992/7, p. č. 1992/9 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/17R/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
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vedení NN v rámci akce „Louky – Zlín, p. Vaško, kab. NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1980/2 k. ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
22/17R/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 – nadzemní
kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce „Mladcová, p. Rožek,
úpr. 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. 609/1, p. č. 612 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/17R/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 a pilíř NN v rámci akce „Zlín, pí Mňačková, kabelové vedení NN“,
na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
3477/4 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
24/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o právu provést a umístit stavbu č.
4000204277 ze dne 16. 6. 2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem pozemku a
a
jakožto stavebníkem, jehož předmětem je prodloužení doby pro provedení
přeložky vodovodu a kanalizace vyvolané realizací přístavby k rodinnému
domu č. p. 6144 na ul. Krátká ve Zlíně na části pozemku p. č. 972/33 k. ú.
Zlín, obec Zlín, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací,
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maximálně do 31. 5. 2023
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
25/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 142/6 k. ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín o výměře do 5 m2 pro umístění AlzaBoxu

Usnesení
26/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 980/13 a p. č. 980/14 oba k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 25 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k bytové
jednotce č. v domě č. p. 1029 na ul. Vysoká ve Zlíně

Usnesení
27/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1994/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
o výměře 22 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemcích p. č. 1193/3, p. č. 1193/5, p. č. 2073 k. ú. Louky
nad Dřevnicí

Usnesení
28/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
30 m2 za účelem vybudování parkovacího stání u rodinného domu č. p. 598
na ul. Klabalská I ve Zlíně

Usnesení
29/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 656/45 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 13 m2 za účelem vybudování parkovacího stání u rodinného domu
č. p. 139 na ul. B. Smetany ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
30/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/105 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 91
m2 za účelem údržby zeleně k bytové jednotce č. v domě č. p. 875 na ul.
Vysoká ve Zlíně

Usnesení
31/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 656/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
60 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace, parkovacího stání a
přístupového chodníku ke stavbě „Bytový dům - 9 b. j., Díly III, Zlín“ na
pozemcích p. č. 660/16 a p. č. st. 3890 k. ú. Zlín
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Usnesení
32/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 578/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 55 m2 za účelem vybudování dopravního napojení k rodinnému
domu na pozemku p. č. 578/62 k. ú. Malenovice u Zlína

Usnesení
33/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3211/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 26 m2
zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 5231 na ul. Podvesná X ve
Zlíně

Usnesení
34/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000120456 ze dne
2. 5. 2012, jehož předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p. č. 3256/5
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 55 m2 pro přístupový chodník a parkovací stání
u rodinného domu č. p. 5737 na ul. Zálešná III ve Zlíně

Usnesení
35/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1635740375 ze dne
9. 6. 2004, jehož předmětem je změna vypůjčitele a snížení výměry výpůjčky
částí pozemků p. č. 3256/33 a p. č. 3256/22 k. ú. Zlín, obec Zlín, ze 40 m2 na
24 m2 pro parkovací stání u bytové jednotky č. v domě č. p. 1269 na ul.
Zálešná XI ve Zlíně

Usnesení
36/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku p. č. 3565/25 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
125 m2 za účelem umístění zařízení staveniště včetně mobilního jeřábu a
umístění lešení v rámci akce „Rezidence Sadová Zlín“ na ul. Sadová ve Zlíně

Usnesení
37/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 615/10, p. č. 625/7, p. č. 620/89 a p. č.
st. 5103 vše k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 554 m2 za účelem
umístění zařízení staveniště v rámci stavební akce „BYTOVÝ KOMPLEX
ARDEA“ na ul. Díly II ve Zlíně

Usnesení
38/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 972/39 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 42 m2
zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 6028 na ul. Buková ve Zlíně

Usnesení
39/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 901/3 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 9 m2 za účelem provedení úpravy nájezdů ke vchodům umožňující
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bezbariérový nájezd do bytových domů č. p. 806, č. p. 807 a č. p. 808 na třídě
3. května ve Zlíně – Malenovicích
Usnesení
40/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 977/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 200
m2 za účelem údržby zeleně a přístupu k zahradnímu domku k bytové jednotce
č. v domě č. p. 1011 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně

Usnesení
41/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3124/15 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 1
m2 za účelem umístění branky u rodinného domu č. p. 2554 na ul. Podvesná
IV ve Zlíně

Usnesení
42/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 590/239 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o celkové výměře do 70 m2 za účelem vybudování
přístavby k bytové jednotce č. v domě č. p. 147 na ul. Mokrá II ve Zlíně,
včetně vybudování zpevněných ploch, schodiště, terasy a nového oplocení

Usnesení
43/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 3020/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře do 350 m2 za účelem zařízení staveniště při realizaci sjezdu
do podzemních garáží u domu č. p. 4345 na ul. Kúty ve Zlíně (objekt PESTA)

Usnesení
44/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č 4211/1 o výměře do 1000 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín pro stavbu rodinného domu

Usnesení
45/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 1287 o výměře 983 m2 k. ú. Lhotka u Zlína, obec
Zlín pro zahradu

Usnesení
46/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č 220/2 o výměře 34 m2 k. ú. Klečůvka, obec Zlín
pro scelení pozemků ve vlastnictví žadatele

Usnesení
47/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání ve II. nadzemním podlaží
budovy na adrese Burešov 4886, Zlín o celkové výměře 21,54 m2.
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Usnesení
48/17R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 14/15R/2021 ze dne 16. 8. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a #vezlinejekrasne s.r.o., Cihlářská 3885, 760 01 Zlín, IČO
09483837, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. NP (místnosti č. 130 - 135) o výměře 200, 51 m2 v budově
na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín za nájemné ve výši 351 Kč/den bez DPH a
paušální úhradou energií a služeb ve výši 1000 Kč/den + DPH, na dobu určitou
26. 8. - 28. 8. 2021 za účelem provozování občerstvení v rámci akce Barum
Czech Rally Zlín a nájem nebytových prostor v I. PP (místnost č. 009) o
výměře 87,47 m2, v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín na dobu určitou
22. 9. 2021 za účelem provozování občerstvení v rámci akce Noc literatury,
za nájemné ve výši 351 Kč/den bez DPH a paušální úhradou energií a služeb
ve výši 200 Kč/den + DPH.“

Usnesení
49/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. 4000131106 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Zlínským zámkem o.p.s., se sídlem Soudní 1, 760
01 Zlín, IČO 29374511, jakožto nájemcem, jehož předmětem je úprava záloh
za energie a služby v pronajatých prostorách v budově na adrese Soudní 1,
Zlín a změna rozsahu předmětu nájmu, tj. snížení pronajatých prostor o
místnost č. 309 a rozšíření o místnost č. 313 nacházející se ve 3. nadzemním
podlaží téže budovy;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného
odpadu č. 2800140269 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a Technickými
službami Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, 76302 Zlín - Louky, IČO 60711086,
jakožto poskytovatelem, jehož předmětem je úprava čl. I. a II. smlouvy
spočívající v nové specifikaci katalogových čísel plastového odpadu z budovy
na adrese třída Tomáše Bati 204, Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Ivetou Růžičkovou, Prostřední 6345, 760 01 Zlín, IČO 72474319, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení výše nájemného z nájmu prostor
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sloužících podnikání v budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně za měsíce leden březen 2021 o 50 %, kvůli zákazu a omezení maloobchodního 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);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
52/17R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 13/15R/2021 ze dne 16. 8. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje změnu stanov Společenství vlastníků č.p. 4211-4217,
Dlouhá ve Zlíně, jejímž předmětem je úprava čl. V odst. 9 stanov tak, aby k
přijetí usnesení o změně účelu užívání domu bylo zapotřebí nadpoloviční
(prosté) většiny, namísto souhlasu všech vlastníků jednotek.“;
schvaluje
změnu stanov Společenství vlastníků č. p. 4211- 4217, Dlouhá ve Zlíně, jejímž
předmětem je aktualizace stanov v souladu s novelou občanského zákoníku
dle přílohy.

Usnesení
53/17R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky: 1.

poslední trvalý pobyt
– pohledávka z nájmu pozemku v
celkové výši 124,- Kč bez příslušenství; 2.
trvalý pobyt
– pohledávka za bezesmluvní užívání pozemku
v celkové výši 647,- Kč bez příslušenství;
Usnesení
54/17R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína číslo 24/20R/20216 ze dne 10. 10. 2016,
kterým Rada města Zlína schvaluje záměr na směnu části o výměře do 120 m2
pozemku p. č. 283/5 ostatní plocha, části o výměře do 20 m2 pozemku st. p.
č. 131/1 zastavěná plocha a nádvoří, části o výměře do 10 m2 pozemku p. č.
286/3 zahrada, vše v obci Zlín, k. ú. Mladcová, ve vlastnictví fyzické osoby,
za část o výměře do 120 m2 pozemku p. č. 3697 zahrada v obci a k. ú. Zlín,
ve vlastnictví statutárního města Zlína,
schvaluje
záměr směnit části pozemků p. č. st. 131/1, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře do 60 m2, p. č. 286/3, zahrada, o výměře do 42 m2 a p. č. 283/5, ostatní
plocha, o výměře do 8 m2, vše k. ú. Mladcová, obec Zlín ve vlastnictví
fyzických osob za část pozemku p. č. 3697, zahrada, o výměře do 110 m2, k.
ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína

Usnesení
55/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Zlínským
krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako
povinným, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se
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sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, jako příspěvkovou
organizací a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene - služebnosti, spočívajícího v povinnosti povinného strpět ve
prospěch oprávněného na pozemku p. č. 2144/172, k. ú. Zlín, obec Zlín: umístění panující stavby dělícího ostrůvku na služebném pozemku p. č.
2144/172, ostatní plocha, v k. ú. Zlín, v rozsahu trvalého záboru celého
pozemku, - vstup a vjezd na služebný pozemek v souvislosti s umístěním,
opravami a údržbou panující stavby dělícího ostrůvku. Věcné břemeno se
zřizuje bezúplatně na dobu existence stavby.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy
Usnesení
56/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
Vlastníkem a CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, IČO 04084063, jako CETIN, jejímž předmětem je závazek smluvních
stran uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž předmětem bude umístění
komunikačního vedení a zařízení v rámci stavby „11010-104529 VPIC
Zlín_silniční napojení průmysl. zóny“ na budoucích služebných pozemcích p.
č. 1523, p. č. 1524/1, p. č. 1559/7, p. č. 1146/3, p. č. 1157/20, p. č. 1157/19, p.
č. 1157/21, p. č. 1526/2, p. č. 1188/8 a p. č. 1509/1, vše k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
57/17R/2021

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.

Usnesení
58/17R/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 panem
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě č. p. 4203 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 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 manžely
a
trvale
bytem
jakožto nájemci, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č. v domě č. p. 5005 na ul. K Majáku Zlíně, o velikosti
1 + 1, ke dni 30. 9. 2021,
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c) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č. p. 162 na
ulici Čtvrť Františka Bartoše ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu určitou do 8.
6. 2023, za nájemné ve výši 71,08 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
59/17R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
, posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 2 064 Kč bez příslušenství
2.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 4 446 Kč bez příslušenství
3.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 2 9712 Kč bez příslušenství
4.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 7 838 Kč bez příslušenství
5.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 4 702 Kč bez příslušenství
6.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 5 530 Kč bez příslušenství
7.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 39 136 Kč bez příslušenství
8.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 6 331 Kč bez příslušenství
9.
, posledně bytem
760 05 Zlín –
vyřazované pohledávky v celkové výši 12 202 Kč bez příslušenství
10.
posledně bytem
–
vyřazované pohledávky v celkové výši 4 576 Kč bez příslušenství

Usnesení
60/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001875738 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a EG.D, a.s., Lidická 1873/36,
Černé Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako provozovatelem distribuční
soustavy, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, jejímž
předmětem je připojení bytu č. 629 v bytovém domě č. p. 4699 na ulici
Okružní ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
61/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/07 ze
dne 1. 9. 2007 mezi Teplem Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651, 760 05 Zlín,
IČO 25321226, jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem, jehož
předmětem je aktualizace odběrných míst u objektů statutárního města Zlína
spočívající ve zrušení odběrného místa T/VS10/5348/A2 Podlesí IV 5348 a
T/VS10/5349/A1 Podlesí IV 5349;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a Společenstvím vlastníků Podlesí IV 5349 ve Zlíně, se sídlem
Podlesí IV 5349, 760 05 Zlín, IČO 11695510, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene za účelem umístění hlavního uzávěru
vody pro bytový dům na ul. Podlesí IV č. p. 5349 ve Zlíně v budově č. ev.
3559 na ul. Podlesí IV ve Zlíně, a za účelem jeho provozování, opravování,
údržby, obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti vč. jeho
odstranění, bezúplatně, na dobu neurčitou,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 36/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.5 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
64/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
65/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr "Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže ul. Hradská,
Zlín", dle přílohy č.1 a zahájení přípravy projektu
schvaluje
podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z dotačního titulu
Národní sportovní agentury, výzvy č. 11/2021 Regiony 2021, programu č. 162
52, na realizaci projektu "Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul.
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Hradská, Zlín"
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, zajištěním přípravy projektu,
zajištěním přípravy žádosti o dotaci, včetně všech náležitostí dle podmínek
dotačního titulu, podpisem a předložením žádosti a ostatních dokumentů
souvisejících s přípravou, realizací a udržitelností projektu poskytovatele
dotace.
Usnesení
66/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
znění dokumentu projektový záměr "Publikace o dějinách města Zlína" dle
přílohy,
schvaluje
podání žádosti statutárního města Zlína o dotaci z dotačního řízení
Ministerstva kultury v programu "Kulturní aktivity" v oblasti podpory
regionálních kulturních tradic v České republice na realizaci projektu
"Publikace o dějinách města Zlína",
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, zajištěním přípravy projektu, žádosti
o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem a
předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s přípravou,
realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace.

Usnesení
67/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce "Regenerace ploch Kamenec - rybník
Malenovice"
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Radek Klepal, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vladimíra Pavlovová, Odbor životního prostředí a zemědělství
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Lenka Kozubík Pechová, Odbor životního prostředí a zemědělství
Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství
Romana Červíková, Odbor právní
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Usnesení
68/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení na Zajištění
nakládání s komunálním odpadem statutárního města Zlína",
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s
uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Pavla Šafaříková, Odbor právní
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Lucie Hofrichterová, Odbor právní
Miloslava Sedláčková Odbor právní

Usnesení
69/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a parkoviště
P+R Zlín-Příluky“, zadávanou společně se zadavatelem Ředitelství silnic a
dálnic v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- rozhodnutí o výběru dodavatele, účastníka „Napojení PZ Zlín STRABAG +
KKS“, skládajícího se ze společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 a KKS, spol. s r.o., se sídlem
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO 42340802, k uzavření smluv v zadávacím řízení
„Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a parkoviště P+R ZlínPříluky.“, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 236 491 391,93 Kč bez DPH,
z toho je nabídková cena odpovídající plnění pro statutární město Zlín ve výši
208.803.687,50 Kč bez DPH, a uzavření smluv s tímto dodavatelem, dle
zdůvodnění

Usnesení
70/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rekreační park
Maják“, a to dodavatele KOME stavby s.r.o, se sídlem Sokolská 5369, 760 01
Zlín, IČO: 29242690, nabídková cena: 3 801 468,55 Kč bez DPH a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s
vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy
vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí
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Usnesení
71/17R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 01 Zlín, IČO: 00283924, jako klientem a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO
45244782 jako poskytovatelem či bankou, v max. výši do 155 mil. Kč, s
pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR - 0,17% p.a., čerpaný v letech
2021, na dobu 3 let s možností předčasného splacení, bez poplatku za
předčasnou úhradu, bez poplatku za rezervaci prostředků či poplatků za
nedočerpání úvěrového rámce,
souhlasí s pověřením
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním všech
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
72/17R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů dle § 7 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi statutární městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
a jím zřízenými či založenými organizacemi, uvedenými ve Smlouvě, za
účelem realizace veřejné zakázky na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti
statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací“,
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním všech potřebných
náležitostí Smlouvy o společném postupu zadavatelů, jejím uzavřením a
podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
73/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání společného územního a
stavebního povolení na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem Ing. Jiřím Škrabalem, se sídlem Batalická 583,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO 48476684 za cenu 234 000 Kč bez
DPH s termínem plnění do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
74/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a Miroslavem Tržilem, se
sídlem Česká 4751, 76005 Zlín, IČO 15211568, jako dodavatelem, jejímž
předmětem je výroba a montáž zábradlí u autobusového nádraží ve Zlíně, s
celkovou cenou ve výši 136.060 Kč bez DPH, dle zdůvodnění
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
75/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním
městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a
a
vlastníky kanalizace „Velíková – kanalizace v ul.
Chrastí“, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby
bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.

Usnesení
76/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi statutárním
městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín IČO: 00283924 jako odběratelem a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 1059/41,
779 00 Olomouc, IČO: 61859575 jako provozovatelem, č. smlouvy dle
evidence provozovatele 5010180123/2, odběrné místo ev.č. 400180123,
adresa Podlesí V, Zlín, k.ú. Zlín, p.č. 2735/66 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
77/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi statutárním
městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín IČO: 00283924 jako odběratelem a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 1059/41,
779 00 Olomouc, IČO: 61859575 jako provozovatelem, č. smlouvy dle
evidence provozovatele 5172106496/2, odběrné místo ev.č. 400106496,
adresa Bartošova čtvrť, Zlín, k.ú. Zlín, p.č. 3348/1 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
78/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi statutárním
městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín IČO: 00283924 jako odběratelem a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 1059/41,
779 00 Olomouc, IČO: 61859575 jako provozovatelem, č. smlouvy dle
evidence provozovatele 5010002279/3, odběrné místo ev.č. 400002279,
adresa nám. T. G. Masaryka, Zlín, k.ú. Zlín, p.č. 1090/3 a
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
Usnesení
79/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o dílo na akci „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace
zeleně ve městě Zlíně v roce 2021“, mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a zhotoviteli:
- pro část 3 se zhotovitelem Miroslav Tobolík, sídlem K Hrádku 339, 768 42
Prusinovice, IČO: 75823501, nabídková cena 103 400,00 Kč bez DPH a
125 114,00 Kč včetně DPH
– pro část 4 se zhotovitelem Radovan Kučera, sídlem Jankovice čp. 20,
769 01 Holešov, IČO: 65831811, nabídková cena 252 100,00 Kč bez DPH a
305 041,00 Kč včetně DPH
- pro část 5 se zhotovitelem Miroslav Tobolík, sídlem K Hrádku 339, 768 42
Prusinovice, IČO: 75823501, nabídková cena 137 600,00 Kč bez DPH a
166 496,00 Kč včetně DPH
a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smluv, podpisem a uzavřením smluv

Usnesení
80/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na nákup sadebního materiálu pro podzimní zalesnění
2021 mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako kupujícím a B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s
r.o. se sídlem čp. 44, 756 44 Loučka, IČO: 45806527 jako prodávajícím,
jejímž předmětem je dodávka sazenic v tomto rozsahu :
- dub letní 51+ 25 500 ks za cenu 7,50 Kč bez DPH/ks
- lípa srdčitá 36-50 9 500 ks za cenu 8,90 Kč bez DPH/ks
- modřín opadavý 51-70 500 ks za cenu 9,00 Kč bez DPH/ks
s dopravou na místo určení kupujícím za cenu 0,15 Kč bez DPH/ks
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
81/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku 190 ks dřevin pro podzimní výsadby
2021 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako kupujícím a ARBOEKO s.r.o., se sídlem Bedřicha
Smetany 230, 277 42 Obříství, IČO: 27926826 jako prodávajícím, za cenu 478
249,00 Kč bez DPH s termínem dodání do 15. 11. 2021 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
82/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400210057 ze dne 23. 4. 2021,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT
GROUP a.s., IČO 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, jako
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Výměna podhledu,
vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a
obkladů", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce v hodnotě 871 993,30 Kč bez DPH a současně zúžení předmětu
smlouvy o méněpráce v hodnotě 971 870,90 Kč bez DPH, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitální technické mapy SMZ mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
nám. Míru 12, Zlín, IČ: 00283924 a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 7089132, jehož předmětem je financování projektu
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje do 31. 3. 2023, kdy bude
projekt ukončen,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
84/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Pracovna v Univerzitním parku
ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlín se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín
IČO: 00283924 jako objednatelem a obchodní společností Egoé life s.r.o.,
IČO: 05622956 se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice jako zhotovitelem, za cenu
149 566,50 Kč bez DPH, dle zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
85/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
provedení výkopu pro stavbu Pracovny v Univerzitním parku ve Zlíně na
pozemku p.č. 1111/9 v k.ú. Zlín

Usnesení
86/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 4100190012 ze dne 28.
2. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Atletickým klubem Zlín, z.s.,
se sídlem Zlín, Hradská 854, IČO 00350834, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je snížení nájemného o 50 % na dobu 5 měsíců (leden až květen
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2021) u nebytových prostor v budově č. ev. 3586 na pozemku p. č. st. 4604,
k. ú. Zlín, obec Zlín (adresa Hradská 3586, 760 01 Zlín), tj. z 1 958,33
Kč/měsíc na 979,16 Kč/měsíc
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
zamítá
snížení nájemného za měsíc červen 2021 u nebytových prostor v budově č. ev.
3586 na pozemku p. č. st. 4604, k. ú. Zlín, obec Zlín (adresa Hradská 3586,
760 01 Zlín), tj. z 1 958,33 Kč/měsíc na 979,16 Kč/měsíc nájemci Atletický
klub Zlín, z.s., se sídlem Zlín, Hradská 854, IČO 00350834
Usnesení
87/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se
sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, jako objednavatelem a společností
Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5,
jako dodavatelem, jejímž předmětem bude zajištění záznamu, přenosu a
následná produkce akce "Fokus Baťa", za cenu 199.000 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/17R/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: pohledávky ve výši 11 724 Kč u České správy sociálního zabezpečení, se
sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25, z titulu deponovaných exekučních
srážek, po
narozenému
posledně trvale
pobytem
zesnulému 16. 9. 2010 ve Zlíně

Usnesení
89/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení služební platební karty Odboru kanceláře primátora, jmenovitě panu
Janu Machulovi, vedoucímu Oddělení krizového řízení a obrany, k úhradám
nutných výdajů spojených s jeho pracovním zařazením, po dobu trvání jeho
pracovního poměru,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním všech
náležitostí a podpisem dokumentů.

Usnesení
90/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Kapely nemají co žrát! Fest" dne 18. 9. 2021 od 14:00 do
22:00 v prostorách Univerzitního parku, pro pořadatele COCO agency, s. r. o.,
Pasecký žleb 527, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.
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Usnesení
91/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Den Zlínského kraje" dne 25. 9. 2021 od 9:00 do 22:00 na
prostranství ulic od Baťova mrakodrapu dolů směrem k 14|15 Baťově Institutu
a mezi 14. a 13. budovou, pro pořadatele Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na st. p. č. 3752, 3297,
1119/26, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
92/17R/2021

Rada města Zlína
Schvaluje
pro konání akce "Zlínská 50" dne 3. 10. 2021 od 8:00 do 18:00 na prostranství
pod sportovní halou Datart, pro pořadatele ZL CYCLING, z. s., 3. května
1277, 763 12 Vizovice:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 10000/8, 10000/16,
5767, 982/10, k. ú. Zlín.

Usnesení
93/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "90 let fotbalu na Pasekách" dne 2. 10. 2021 od 10:00 do
22:00 na prostranství fotbalového hřiště na Pasekách, pro pořadatele SK Zlín,
z. s., Křiby 4708, 76 05 Zlín:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 9156, 2279/2,
2279/1, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
94/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč pro spolek Bratrstvo psích
tlapek, z.s., se sídlem K Pasekám 1553, 760 01 Zlín, IČO: 09427953,
2) uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako dárcem a Bratrstvem psích
tlapek, z.s., se sídlem K Pasekám 1553, 760 01 Zlín, IČO: 09427953, jako
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000
Kč za účelem podpory činnosti spolku na rok 2021,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/17R/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, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby „Zlín, Prštné – projektová dokumentace (DUR+DSP) akce
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Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné – Podbaba”,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a dále podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování projektu "Zlín, Prštné – projektová dokumentace
(DUR+DSP) akce Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné – Podbaba"
ve výši 8.107.000,- Kč včetně DPH na realizaci akce v roce 2022-2024,
doporučuje
ZMZ ke schválení.
Usnesení
96/17R/2021

Rada města Zlína
ruší
a)usnesení Rady města Zlína č.j.33/15R/2021 ze dne 16.8.2021 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních
prací na akci „Zlín Příluky, oprava komunikace Horní Dědina" mezi
statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
objednatelem a Lubomírem Maděrou, Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČ:
18152163, jako zhotovitelem s cenou za dílo ve výši 243.317,00 Kč bez DPH
(294.413,57 Kč vč. DPH)".
b)usnesení Rady města Zlína č.j.118/16R/2021 ze dne 30.8.2021 ve znění
:"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení
stavebních prací „Bezbariérové úpravy chodníku k bytovému domu Mokrá II
č.p.293 " mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a Lubomírem Maděrou, Zálešná IV/1175, 760
01 Zlín, IČ: 18152163, jako zhotovitelem s cenou za dílo ve výši 360 264,-Kč
bez DPH".
schvaluje
a)uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci „Zlín Příluky,
oprava komunikace Horní Dědina" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a Lubomírem Maděrou,
Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČ: 18152163, jako zhotovitelem s cenou za
dílo ve výši 243.317,00 Kč bez DPH
b)uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Bezbariérové
úpravy chodníku k bytovému domu Mokrá II č.p.293 " mezi statutárním
městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a
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Lubomírem Maděrou, Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČ: 18152163, jako
zhotovitelem s cenou za dílo ve výši 360 264,-Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smluv
Usnesení
97/17R/2021

Rada města Zlína
Schvaluje
1. udělení výjimky z Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej
garáží v majetku statutárního města Zlína dle zdůvodnění;
2. záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáže
dle přílohy č. 1.

Usnesení
98/17R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 1 Statutu komisí Rady města Zlína, formou vydání jeho úplného
znění, dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 10. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí informaci o změně č. 1 Statutu
komisí Rady města Zlína, formou vydání jeho úplného znění, dle přílohy č. 1,
s účinností od 1. 10. 2021,
bere na vědomí
doporučení pro volební období 2022 - 2026 dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí doporučení pro volební období
2022 - 2026 dle důvodové zprávy.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

v. r.

v. r.
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