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
12. schůze

21. 6. 2021

Usnesení
1/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část plochy nádvoří o výměře 58 m2 a pronajmout část zázemí
o výměře 28 m2 pro provozování občerstvení při pořádání kulturních akcí na
nádvoří i v předprostoru zlínského zámku na adrese Soudní 1, Zlín pro
budoucího nájemce restaurace na zámku.

Usnesení
2/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a pronajímatelem a #vezlinejekrasne s.r.o., se sídlem Cihlářská
3885, 760 01 Zlín, IČO 09483837, jakožto vypůjčitelem a nájemcem, jejímž
předmětem je výpůjčka části nádvoří o výměře 58 m2 v budově na adrese
Soudní 1, Zlín na dobu určitou 29 dnů, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy a nájem části zázemí o výměře 28 m2 v budově na
adrese Soudní 1, Zlín na dobu určitou 29 dnů, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 1 332 Kč, to vše za účelem
provozování občerstvení při pořádání kulturních akcí na nádvoří i v
předprostoru zlínského zámku, s úhradou energií a služeb,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
3/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
prolongaci smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 4000 20 3950 v
souladu s § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřené 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, jejímž předmětem je
nájem prostor o výměře 37,33 m2 v budově na adrese Soudní 1, Zlín za účelem
provozu prodejny designového zboží za nájemné ve výši 1 400 Kč/m2/rok o
9 měsíců, tedy do 30. 6. 2022;

Usnesení
4/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr podnajmout nebytové prostory o výměře 68,42 m2 v I. nadzemním
podlaží budovy na adrese Salaš 53, Zlín-Salaš.
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Usnesení
5/12R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 59/7R/2021 ze dne 12. 4. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Diagnostickým ústavem a střediskem
výchovné péče, Brno, Veslařská 246, Veslařská 345/246, 637 00 Brno, IČO
62158384, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. a II. nadzemním podlaží budovy na adrese SNP 4789,
Zlín o výměře 412 m2, za účelem SVP Domek Zlín – ambulantní a pobytové
služby, za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ, pro stávajícího uživatele; 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 Diagnostickým ústavem Brno, střediskem výchovné péče a
základní školou, Brno, Hlinky 140, příspěvková organizace, sídlem Hlinky
140, 603 69 Brno, IČO 00567256, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem nebytových prostor o výměře 412 m2 nacházejících se v I. a II.
nadzemním podlaží budovy na adrese SNP 4789, Zlín za účelem SVP Domek
Zlín – ambulantní a pobytové služby, za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok bez
DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ, pro stávajícího uživatele;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
6/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Anmoli s.r.o., se sídlem Dlouhá 4211, 760 01 Zlín, IČO 28357353, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor o
výměře 22 m2 v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211–4217,
Zlín dohodou ke dni 30. 6. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
7/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o výměře 22 m2 v I.
nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211–4217, Zlín.

Usnesení
8/12R/2021

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
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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
udělení souhlasu statutárního města Zlína nájemci společnosti Plazma Plus
s.r.o., se sídlem Verdunská 819/37, 160 00 Praha 6, IČO 09533567 s
provedením technického zhodnocení nebytových prostor o výměře 297,67 m2
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211–
4217, Zlín pronajatých za účelem zřízení centra na odběr plazmy, a to na
náklady nájemce a odepisování tohoto technického zhodnocení nájemcem.
Usnesení
9/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Provozní řád budovy č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně ve znění dle přílohy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem provozního řádu

Usnesení
10/12R/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
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě Družstevní 4509 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 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
, trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě
Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 2021,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
trvale bytem
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě Obeciny
2901 ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, ke dni 30. 6. 2021,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
trvale bytem
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě Okružní
4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
11/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
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;
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.

Usnesení
12/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení plné moci Bytovému družstvu Podlesí, IČ 26295563, se sídlem podlesí
V 5407, 760 05 Zlín, jakožto správci bytových domů v souladu se Smlouvou
o správě společné věci, uzavřenou mezi statutárním městem Zlín, IČ
00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, a Bytovým družstvem
Podlesí, IČ 26295563, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín; plná moc je
udělena v rozsahu, ve kterém je správce dle čl. IV. předmětné smlouvy
oprávněn a povinen samostatně rozhodovat za smluvní strany ve věcech běžné
správy bytových domů a to tak, že správce je oprávněn za statutární město Zlín
v rámci předmětné běžné správy vystavovat objednávky a podepisovat a
uzavírat smlouvy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, udělením a podpisem
předmětné plné moci

Usnesení
13/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
nájem dle přiloženého seznamu č. 2/2021 (postupně dle pořadí), jakožto
nájemci, jejichž předmětem je nájem garážových stání a garáží na dobu
neurčitou, s účinností nejpozději od 1. 8. 2021, za nájemné dle nabídky, s
výpovědní dobou dle občanského zákoníku;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
14/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 25/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.4 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
15/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
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Usnesení
16/12R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s aktualizovanou verzí 2.12 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro
období 2014-2020 dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení aktualizovanou verzi 2.12
Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020,
schvaluje
revizi 46. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH
III dle přílohy č. 2, a to s platností počínaje okamžikem schválení
aktualizované verze 2.12 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
2014 - 2020 v Zastupitelstvu města Zlína.

Usnesení
17/12R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje v části
„Vodovody“, která se týká propojení skupinového vodovodu Zlín s
připravovaným vodním dílem Vlachovice - napojení nového vodovodního
přivaděče na stávající přivaděč vedoucí z úpravny vody Klečůvka do
vodojemu Příluky-Beckov, dle zdůvodnění,
pověřuje
primátora statutárního města Zlína, Ing. et Ing. Jiřího Korce, aby udělil
státnímu podniku Povodí Moravy, s. p., plnou moc k provedení nezbytných
úkonů a kroků k zajištění této změny.

Usnesení
18/12R/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 stavební práce „Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka
Čajky“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v zákonem stanovených
případech, realizací některých úkonů zadavatele, souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Mgr. Pavla Šafaříková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Ing. Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
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Usnesení
19/12R/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 služby "Stezka pro chodce a cyklisty, propojení UTB - I. segment"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é :
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Pavel Brada, náměstek primátora
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
20/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Oprava chodníků
ve vnitrobloku na ul. Dětská“, a to dodavatele SIMOSTAV, s.r.o., se sídlem:
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČO: 28273320, nabídková cena: 1 669
452,00 Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
21/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
vypovězení Smlouvy o komplexní podpoře provozu a užívání, Dodávka
integrace agendových systémů SMZ č. 3600140050, uzavřené dne 27.11.2014
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem, a společností NEWPS.cz s.r.o., se sídlem
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 25625632, jako
poskytovatelem, a to ke dni 31.12.2021
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
ukončení smlouvy

Usnesení
22/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb internetového bankovnictví mezi
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO:
00283924 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha, Michle, IČO: 64948242, jejímž předmětem
je poskytování služeb internetového bankovnictví u stávajícího spořícího účtu,
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a to bez poplatku,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
23/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním
městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a I
vlastníkem kanalizace „Zlín Příluky, ZTV Boněcko, SO 302 – Kanalizace splašková“, 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
24/12R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 46/8R/2021 ze dne 26.4.2021 ve znění: "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 "Zlín, Louky - úprava
Návsi" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO
00283924, jako objednatelem a zhotovitelem společností Traffic Design s.r.o.,
se sídlem Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6, IČO 06499236 za cenu 373 000
Kč bez DPH s termínem plnění do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy",
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání společného územního a
stavebního povolení na akci "Zlín, Louky - úprava Návsi" mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem společností Traffic Design s.r.o., se sídlem
Přerovská 259, 768 42 Prusinovice, IČO 06499236 za cenu 373 000 Kč bez
DPH s termínem plnění do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
25/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě č. 140060030 mezi statutárním
městem Zlínem, IČO 00283924, jako pronajímatelem, a společností
Technické služby Zlín, s. r. o., sídlem Záhumení V 321, Zlín, IČO 60711086,
jako nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu pronajímaného majetku s
účinností od 1. 9. 2021, dle odůvodnění,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
26/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Objekt sociální rehabilitace, Zlín", mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a
společností JL5 spol. s r. o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČO:
28273176, jako příkazníkem, a to za cenu 543.290,- Kč včetně DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
27/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností IZOFO
MAXX s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 4683, 760 05 Zlín, IČO: 03017745,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava pojížděné střechy u Basket
baru na Městské sportovní hale, Dukelská 5413, Zlín ve výši 269 683,60 Kč
bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
28/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „ Rekonstrukce dětského hřiště č.
47 Zlín, Ševcovská ul.“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
ONYX wood spol. s r.o. se sídlem Žernovická 257, Prachatice II, 383 01
Prachatice, IČO: 25178644, jako zhotovitelem za celkovou cenu 393 520,40
Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
29/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků k dodatkům č. 1000200056/1, č.
1000200056/2 a č. 1000200056/3 uzavřených ke smlouvě o pojištění
služebních vozidel svěřených do působnosti organizačních útvarů Magistrátu
města Zlína mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ 00283924 a pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká
republika,
pověřuje
odpovědného náměstka primátora za oblast majetkové správy dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
30/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
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Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto kupujícím, a Ing. Vladislavem
Dobešem - LD Interier, se sídlem Zálešná II 5723, 760 01 Zlín, IČ: 61722316,
jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je nákup 20 ks šatních skříní pro
Městskou policii Zlín dle požadované specifikace, a to za sjednanou kupní
cenu ve výši 154 880 Kč vč. DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
31/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001847982 mezi statutárním městem Zlínem, nám. 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. 1 v bytovém domě č. p. 2991 na ulici Obeciny
ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy
b) uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001847989 mezi statutárním městem Zlínem, nám. 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. 9 v bytovém domě č. p. 2992 na ulici Obeciny
ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy
c) uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001848014 mezi statutárním městem Zlínem, nám. 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. 7 v bytovém domě č. p.3260 na ulici Obeciny
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 smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
32/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění Kamenů zmizelých mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vlastníkem pozemku a
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jako vlastníkem kamenů, jejímž předmětem je umístění Kamenů zmizených
na pozemku p. č. 3565/26 v k. ú. Zlín, obec Zlín (před domem č.p. 183 v
Rašínově ulici ve Zlíně), na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
33/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a panem
,
bytem
jako dodavatelem, jejímž předmětem bude
vypracování námětu k dokumentu o Velkém kině, za cenu 20 000 Kč;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
34/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, IČ:
00283924, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a GOLDEN APPLE
CINEMA, a.s., IČO: 27721469, sídlem náměstí Míru 174, Zlín 760 01, jejímž
předmětem je vzájemná propagace, dle zdůvodnění v tomto materiálu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
35/12R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a Muzeem jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, p.o., Vavrečkova 7040, PO BOX 175, 760 01 Zlín, IČO: 00089982
jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování promítacích přístrojů
Meopta 5 XB, Meopta 1822 a převíječky filmů, v pořizovací hodnotě 76 650
Kč;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
doplnění oboru činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní
hygienu v rámci živnostenského oprávnění Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pověřuje
Ing. Ivo Divokého, vedoucího Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína,
k zastupování statutárního města Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, na Odboru živnostenském Magistrátu města Zlína ve věcech
týkajících se vyřízením doplnění předmětného oboru činnosti živnosti volné a
ke všem úkonům s tímto doplněním souvisejících, včetně přebírání písemností
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Usnesení
37/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu Základní umělecké škole Harmonie Zlín s. r. o., se sídlem
Zlín, B. Němcové 258, PSČ 760 01, IČO 25336410, k výměně části
havarijních oken v budově č. p. 258 na ulici Boženy Němcové ve Zlíně, ve
vlastnictví statutárního města Zlína, kterou na základě smlouvy o nájmu ze
dne 7.9.1999 Základní umělecká škola Harmonie Zlín s. r. o. užívá, a to v max.
počtu 3 kusů oken ve spojovacím krčku budovy, bez nároku na uhrazení
nákladů v případě ukončení smluvního vztahu.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem souhlasu

Usnesení
38/12R/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 11
842 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 2 žáky ve školním roce
2021/2022, v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
39/12R/2021

Rada města Zlína
jmenuje
- Bc. Ivanu Paštěkovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkové
organizaci, IČO 71008144, s účinností od 01. 07. 2021
- Marcelu Frýdlovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizaci,
IČO 46307745, s účinností od 01. 07. 2021

Usnesení
40/12R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení 90/9R/2021 ze zde 10.5. 2021 ve znění "Rada města Zlína schvaluje
návštěvní řád veřejného tábořiště Podlesí V, dle přílohy, a to i pro další veřejná
tábořiště, která budou statutárním městem Zlínem v budoucnu případně
zřízena." a
schvaluje
návštěvní řád veřejného tábořiště Podlesí V, dle přílohy, a to i pro další veřejná
tábořiště, která budou statutárním městem Zlínem v budoucnu případně
zřízena.

Usnesení
41/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” dne 25. 6. 2021 a 26. 6. 2021 od 21:00
do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství mlatu v sadu Svobody
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pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01 Zlín, IČO:
00283924:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 25. 6. na 26. 6.
a z 26. 6. na 27. 6. 2021.
Usnesení
42/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „ANENSKÁ POUŤ 2021” dne 23. 7. 2021 od 15:00 do 24:00
hodin, 24. 7. 2021 od 18:00 do 24:00 hodin a 25. 7. 2021 od 10:00 do 20:00
hodin na Návsi v Jaroslavicích pořadatele JAROSLAVICKÁ BESEDA, z.s.,
Anenská 119, 76001 Zlín-Jaroslavice, IČO: 08279632:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 23. 7. a 24. 7. 2021
do 24:00 hodin.

Usnesení
43/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Přírodovědný výukový program pro ZŠ - dravci a sovy” dne
25. 6. 2021 od 8:00 do 11:00 hodin v jižní části tzv. Gahurova prospektu pod
Památníkem Tomáše Bati pořadatele Seiferos cz, o.p.s., Havlíčkova 387, 664
34 Kuřim, IČO: 25558102:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/4 v k. ú. Zlín.

Usnesení
44/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání soukromé akce "Firemní akce SPUR a.s." dne 2. 7. 2021 od 15:00
do 22:00 hodin na platformě Baťova institutu pořadatele FMM catering s.r.o.,
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 05583446:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p.č. 3297 v 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
45/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Kytarový večer” ve dne 17. 7. 2021 od 19:00 do 24:00 hodin
u restaurace Pod lipou, pořadatele
trvale bytem:
.
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství v bezprostřední blízkosti Restaurace
Pod lipou, na parc. č. 691 v k.ú. Zlín,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 17. 7. na 18. 7.
2021.
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Usnesení
46/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Hudební pavlač – víkendové pivní košty ” ve dnech 25., 26.,
27. 6. a 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30., 31. 7. 2021 od
14:00 do 22:00 hodin na prostranství před restaurací Zelenáčova šopa, parc. č.
3556/37, k.ú. Zlín, pořadatele
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 pro konání akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
před restaurací Zelenáčova šopa, parc. č. 3556/37, k. ú. Zlín.

Usnesení
47/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Expozice dinosaurů u příležitosti Výstavy Zdeňka Buriana
na OD Zlín” od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 u obchodního domu č.p. 2523 na
nám. Práce ve Zlíně, pořadatele PRIOR Zlín, s.r.o., náměstí Práce 2523, 760
01 Zlín, IČ: 29230349:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 pro konání akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 u obchodního
domu č.p. 2523 na nám. Práce ve Zlíně.

Usnesení
48/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” ve dnech 7., 8., 9. a 10. 7. 2021 od
21:00 do 01:00 hodiny vždy následujícího dne v parku Komenského
pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01 Zlín, IČO:
00283924:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 7. 7. na 8. 7., z
8. 7. na 9. 7., z 9. 7. na 10.7 a z 10. 7. na 11. 7. 2021.

Usnesení
49/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Ilegality a Redy Krýgl v Hostinci Pod Lipou” ve dne 3. 7.
2021 od 18:00 do 22:00 hodiny u restaurace Pod lipou, č. p. 566, pořadatele
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 pro konání akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství v
bezprostřední blízkosti restaurace Pod Lipou, na parc. č. 691 v k. ú. Zlín.

Usnesení
50/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 400/99 o výměře 250 m2 a p.
č. 370/77 o výměře 330 m2 oba k. ú. Prštné, obec Zlín k zahrádkářskému účelu
(díl 10 a 11), na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve
výši 0,784 Kč/m2/rok,
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
51/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 732/72 o výměře 38 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
52/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem částí pozemků p. č. 732/21 a p. č. 732/72 o celkové
výměře 112 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářským účelům, za nájemné ve
výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
53/12R/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 AVONET, s.r.o., se sídlem Krátká 219,
763 26 Luhačovice, IČO 25322478, jakožto oprávněným, jejímž předmětem
je uložení a provozování distribuční soustavy – telekomunikační vedení v
rámci akce „AVONET telekomunikační vedení ZL-Smetanova“, 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. 119/3, p. č.
122/3, p. č. 138/1, p. č. 138/2, p. č. 138/3, p. č. 138/4, p. č. st. 383/1, p. č. st.
383/2, p. č. 446/1, p. č. 446/3, p. č. 1900/3, p. č. 1915/1, p. č. 2865/8, p. č.
2867/5, p. č. 3474/1, p. č. 3476/1, p. č. 3477/2, p. č. 3477/4, p. č. 6862/2 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
54/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně o
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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 INTERNEXT 2000, s.r.o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – optického kabelu
v rámci akce „OK INTERNEXT 2000, s.r.o., Zlín-Malenovice, Polní 2“, 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.
64/3, p. č. 65/1, p. č. 82/1, p. č. 116/2, p. č. 116/3, p. č. 574/68, p. č. 656/45,
p. č. 906/90, p. č. 906/187, p. č. 906/291, p. č. 906/292, p. č. 909/13, p. č.
914/3, p. č. 915/5, p. č. 1864/1, p. č. 1875/1, p. č. 1934/17, p. č. 1935/1, p. č.
2248/2 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
55/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000210183 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, jehož předmětem je
změna trasy vedení v rámci akce „Zlín, SMO Střížkov, přel. kabel. vedení
NN“, na dobu neurčitou, přes pozemek p. č. 3565/25 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
56/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. p. č. 3877/4 o výměře 360 m2 (díl 10)
k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
57/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 3846/3 o výměře 249 m2 a p. č. 3849/4
o výměře 40 m2 (díl 9 + 10) k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
58/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 63 o výměře
1029 m2 k. ú. Velíková, obec Zlín, jehož předmětem je rozšíření počtu osob
na straně nájemce

Usnesení
59/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 2801/69 o výměře 100 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín k zahrádkářským účelům za rodinným domem č
na ul. Nad
Vývozem ve Zlíně
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Usnesení
60/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 2910/33 o výměře 86 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k údržbě zeleně a zahrádkářským účelům u domu č
na ul. Nad
Vývozem ve Zlíně

Usnesení
61/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 2910/33 o výměře 72 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k údržbě zeleně a zahrádkářským účelům u domu
na ul. Nad
Vývozem ve Zlíně, včetně oplocení

Usnesení
62/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na změnu nájemce části pozemku p.č. 3862/1 o výměře 25 m2 k. ú.
Zlín, obec Zlín za účelem provozování vystavěné základové stanice z
Vodafone Czech Republic a.s. na Vantage Towers s.r.o.

Usnesení
63/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1090/88 o výměře 323 m2 a části
pozemku p. č. 1090/13 o celkové výměře 223 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro
umístění zpevněných ploch pro parkování vozidel

Usnesení
64/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
o celkové výměře 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 780/5, p. č. 780/6,
p. č. 784/5 a p. č. 780/9 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín

Usnesení
65/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 980/38 a p. č. 980/227 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře 56 m2 za účelem údržby zeleně a umístění okrasných dřevin
a rostlin u bytové jednotky
v bytovém domě č. p. 5527 na ul. Čiperova ve
Zlíně

Usnesení
66/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 35 m2 pro umístění zařízení staveniště za účelem demolice rodinného
domu
na ul. Klabalská I ve Zlíně

Usnesení
67/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 972/31 k. ú. Zlín, obec
Zlín o celkové výměře 38 m2 za účelem vybudování přístavby a chodníku k
rodinnému domu č. p.
na ul. Krátká ve Zlíně
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Usnesení
68/12R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout pozemek p. č. 3920/2 o výměře 1335 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín za účelem provozování zemědělské výroby a k činnostem s touto výrobou
souvisejících pro

Usnesení
69/12R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout pozemek p. č. 3897 o výměře 1783 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
k zahrádkářskému účelu a k umístění včelstev pro

Usnesení
70/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, organizační
složkou Živý Zlín - kulturní agentura, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako nájemcem, a Univerzitou Palackého v Olomouci, se
sídlem Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592, jako
pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem vybraných exponátů, které
budou součástí interaktivní expozice na zlínském zámku, a to na dobu určitou
od 1. 7. 2021 do 6. 9. 2021, za nájemné ve výši 80.000,- Kč vč. DPH, dle
přílohy,
pověřuje
vedoucí organizační složky Živý Zlín - kulturní agentura, Bc. Janu
Kubáčovou, podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení
71/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 5168012108/4
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako odběratelem a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČO 61859575, jako provozovatelem,
jejímž předmětem je dodávka a odvádění odpadních vod u budovy č.p. 602 na
ul. L. Váchy ve Zlíně (odběrné místo ev. č. 400012108), na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu dle ceníku provozovatele
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
72/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 41287513/4
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako odběratelem a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČO 61859575, jako provozovatelem,
jejímž předmětem je dodávka a odvádění odpadních vod u budovy č.p. 4421
na ul. Zarámí ve Zlíně (odběrné místo ev. č. 400202027), na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu dle ceníku provozovatele
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
73/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a EG.D, a.s., se sídlem Lidická
1873/36, 656 54 Brno, IČO 28085400, jako provozovatelem, jejímž
předmětem je krátkodobé připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí pro každoroční akci KMČ Jaroslavice "Anenská pouť", na
dobu určitou v měsíci červenci 2021, s možností odstoupení kterékoliv ze
smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní
stranou, dle ceníku provozovatele a se souvisejícími náklady na práce se
zapojením a revizemi
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
74/12R/2021

Rada města Zlína
uděluje
souhlas k odstranění části stávající ocelové konstrukce zastřešení tribuny na
Stadionu mládeže ve Zlíně ve vlastnictví statutárního města Zlína z
bezpečnostních důvodů, pro pořadatele soutěže Mistrovství ČR mužů a žen v
atletice, Atletický klub Zlín, z .s., IČO 00350834, se sídlem Hradská 854, 760
01 Zlín, na jeho vlastní náklady.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výše uvedeného
souhlasu

Usnesení
75/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve společném výběrovém řízení
vedeném ŘSZK na základě uzavřené smlouvy o společném postupu
zadavatelů č. 4400211095 dle § 7 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dodavatele EUROVIA
CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha, s nabídkovou
cenou pro investici za část SMZ ve výši 30 556 328,53 Kč bez DPH a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.

Usnesení
76/12R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 114/11R/2021 ze dne 7.6.2021, kterým bylo
rozhodnuto o zrušení zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky „Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně“,
zadávanou v otevřeném řízení, a to podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č.
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení
77/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 1. 7. 2021 změnu Organizačního řádu Magistrátu města Zlína,
dle přílohy č. 1, spočívající ve:
1. zrušení:
a) Odboru vnitřní správy, včetně všech 28 v něm zřízených pracovních míst,
b) samostatného oddělení prevence kriminality a sportovišť, včetně všech 11
v něm zřízených pracovních míst,
c) samostatného oddělení cestovního ruchu a informací, včetně všech 14 v
něm zřízených pracovních míst,
d) samostatného oddělení tiskového, včetně všech 3 v něm zřízených
pracovních míst,
e) 4 pracovních míst (2 x referent spisovny a administrativy, 2x referent
digitalizace archivu) v Odboru stavebních a dopravních řízení, oddělení
spisové služby a administrativy,
f) 3 pracovních míst (hlavní manažer projektu s úvazkem 0,5, rodilý mluvčí,
technik) v Odboru školství, přímo podřazených vedoucímu tohoto odboru,
g) 1 pracovního místa (referent kontroly obchodních korporací) v Odboru
ekonomickém, oddělení rozpočtu a controllingu,
2. změně názvu Odboru školství na Odbor školství a sportu,
3. zřízení:
a) Odboru kanceláře tajemníka, dále členěného na oddělení vnitřních služeb a
oddělení provozu a údržby, a v něm 31 pracovních míst (1x vedoucí odboru,
1x referent BOZP, 1x ekonomka, agenda FKSP; v oddělení vnitřních služeb:
1x vedoucí oddělení, 9x referent oddělení vnitřních služeb, 2x archivář; v
oddělení provozu a údržby: 1 x vedoucí oddělení, 4x informátor, 2x referent
provozu a údržby, 9x uklízečka),
b) Odboru tiskového a cestovního ruchu, dále členěného na oddělení
cestovního ruchu a městské informační a turistické středisko, a v něm 13
pracovních míst (1 x vedoucí odboru, 2x referent vnějších vztahů; v oddělení
cestovního ruchu: 1x vedoucí oddělení, 1x asistentka-ekonomka, 1x grafik, 1x
referent propagace; v městském informačním a turistickém středisku: 1x
vedoucí pracovník městského informačního a turistického střediska, 5x
pracovník městského informačního a turistického střediska),
c) oddělení technické podpory v Odboru školství a sportu, a v něm 6
pracovních míst (1x vedoucí oddělení, 1x technik, 1x správce stadionu, 1x
pomocný správce stadionu, 2x údržbář),
d) oddělení dotací a prevence kriminality v Odboru školství a sportu, a v něm
4 pracovních míst (1x vedoucí oddělení, 3x referent),
e) 1 pracovního místa (referent realizace projektu MAP) v Odboru školství a
sportu, přímo podřazeného vedoucímu tohoto odboru,
f) oddělení správy víceúčelových domů v Odboru majetkové správy, a v něm
5 pracovních míst (1x vedoucí oddělení, 1x technik, 2x referent majetkové
správy, 1x ekonomka),
g) 1 pracovního místa (referent) v Odboru právním, oddělení přestupkovém,
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h) 1 pracovního místa (referent kontroly obchodních korporací) v
samostatném oddělení veřejnosprávní kontroly,
i) 1 pracovního místa (energetik) v Odboru majetkové správy, přímo
podřízeném vedoucímu odboru,
j) 1 pracovního místa referent správy pozemků, v oddělení správy pozemků v
Odboru majetkové správy,
4. přesunu:
a) samostatného oddělení personálního a vzdělávání a všech 8 v něm
zřízených pracovních míst pod Odbor kanceláře tajemníka, přičemž toto
samostatné oddělení se nově stane podřízeným oddělením,
b) samostatného oddělení krizového řízení a obrany a všech v něm zřízených
5 pracovních míst pod Odbor kanceláře primátora, přičemž toto samostatné
oddělení se nově stane podřízeným oddělením,
c) samostatného oddělení veřejnosprávní kontroly a všech v něm zřízených 4
pracovních míst pod Odbor ekonomiky, přičemž toto samostatné oddělení se
nově stane podřízeným oddělením,
stanovuje
s účinností od 1. 7. 2021 celkový počet zaměstnanců zařazených v Magistrátu
města Zlína a v útvaru interního auditu na 550, při maximálním celkovém
počtu pracovních úvazků 547,8,
pověřuje
Mgr. Tomáše Langa, tajemníka Magistrátu města Zlína:
1. zajištěním realizace uvedené organizační změny, včetně souvisejících
pracovněprávních záležitostí,
2. stanovováním velikostí pracovních úvazků na jednotlivých pracovních
místech organizační struktury Magistrátu města Zlína, dle aktuálních
provozních potřeb a v rámci výše stanoveného maximálního celkového počtu
pracovních úvazků.
Usnesení
78/12R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
novelizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Zlína dle přílohy, s
účinností od 1. 7. 2021

Usnesení
79/12R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
oznámení o odložení konání náhradní Valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561 na den 1.7.2021, 10.00, ve velkém
kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně, 2. etáž, dle přílohy,
souhlasí
a) se schválením delegace Ing. et Ing. Jiřího Korce, narozeného dne
trvalým bydlištěm
jako zástupce
statutárního města Zlína, IČ: 00283924 na náhradní Valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561, která se bude
konat dne 1.7.2021 v 10:00 h, ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva,
2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín,
b) s pověřením výše řečeného zástupce statutárního města Zlína, IČ: 00283924
na náhradní valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ:
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49454561, která se bude konat dne 1.7.2021 v 10:00 h, ve velkém
kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín,
hlasováním pro všechny návrhy uvedené v oznámení o odložení konání
náhradní Valné hromady s tím, že v případě hlasování o návrhu, který není t.č.
uveden v oznámení o odložení konání náhradní Valné hromady a bude o něm
v rámci jednání dané náhradní valné hromady hlasováno, je zástupce
statutárního města Zlína hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v
zájmu statutárního města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
80/12R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75,
IČO 27661989, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve
výši 200 000 Kč na výdaje související s nájmem pro velkokapacitní očkovací
centrum v PSG Aréně
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
81/12R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 24/2021 tab. 11 a 12 – navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.12 řádek č.4
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

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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