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
9. schůze

10. 5. 2021

Usnesení
1/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 50 m2 zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p.
na ul.
ve Zlíně, za 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
2/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. st. 3803/3 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 41 m2 zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p.
na ul.
ve Zlíně, za 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
3/9R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakžto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 16/9 k. ú. Kudlov, obec Zlín o
výměře 118 m2 pro sloučení s pozemky p. č. 16/19 a p. č. 1019/48 k. ú. Kudlov
ve vlastnictví kupujícího za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, tj.
1250 Kč za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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schvaluje
záměr směnit část pozemku p. č. 16/9 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře do
115 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p. č. 16/19 k.
ú. Kudlov, obec Zlín o výměře do 115 m2 ve vlastnictví
Usnesení
4/9R/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. 1346/3 k. ú. Štípa, obec Zlín o
výměře 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1444/109 k. ú. Štípa, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést a umístit stavbu č. 4000190974
ze dne 27. 8. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem pozemků a Downtown
Invest, s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO 03168856,
jakožto stavebníkem, jehož předmětem je zpoplatnění užívání částí pozemků
p. č. 1900/3, p. č. 3499/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 170 m2 za
účelem rekonstrukce stávajícího veřejného chodníku, úplatou ve výši 315 Kč
bez DPH/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
6/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
.
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 560/5 o výměře
100 m2 k. ú. Mladcová, obec Zlín, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 1,122 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
7/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č.
242/34 o výměře 245 m2 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, k údržbě zeleně,
za nájemné ve výši 1,762 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
8/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 3890/2 o výměře 400 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/9R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína čj. 7/2R/2020 ze dne 20. 1. 2020 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí
(služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČO 28085400, , jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN a
telekomunikační síť v rámci akce „Zlín-Vodní, kab. smyčka+VN rozv., DS
Zlín“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
144/2, p. č. 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín“
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení VN a telekomunikační síť v rámci akce „Zlín-Vodní, kab. smyčka+VN
rozv., DS Zlín“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 144/1, p. č. 144/2, p. č. 144/5, p. č. 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
10/9R/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 „Kostelec u Zl., Top Residences, 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. 1226/1 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
doplnění usnesení Rady města Zlína č.j. 12/6R/2021 ze dne 29. 3. 2021 ve
znění: „Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro
vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a
EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO
28085400, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení VN a telekomunikační síť (HDPE
trubka) v rámci akce „Prštné, Pod Rozvodnu, p. Ent, přel. VN“, 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. 550/21, p. č.
550/71, p. č. 550/199 k. ú. Prštné, obec Zlín a p. č. 1414/31 k. ú. Zlín, obec
Zlín“ o pozemek p. č. 550/20 k. ú. Prštné, obec Zlín.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000204888 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 inženýrské sítě v rámci akce „Příluky, Pančava, kab. VN“,
na dobu neurčitou, přes pozemek p. č. 3233/14, p. č. 3233/15, p. č. 3233/16,
p. č. 3233/18, p. č. 3233/21, p. č. 3233/22, p. č. 3233/23, p. č. 3233/24, p. č.
3235/45, p. č. 4046/5,p. č. 4046/6, p. č. 4046/7, p. č. 4046/9, p. č. 4052/1, p.
č. 4052/2, p. č. 4052/4, p. č. st. 7596 k. ú. Zlín a p. č. 1433/1, p. č. 1433/41, p.
č. 1444/4, p. č. 1509/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
13/9R/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, uzemnění v rámci akce „Zlín, STAVYMA,
přeložka venk. 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. 980/14, p. č. 981/20, p. č. 982/2, p. č. 982/3
k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/9R/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 uzemnění v rámci akce „Louky nad Dřevnicí, p. Hořák, 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.
761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/9R/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 – telekomunikační
síť (HDPE trubky) v rámci akce „Zlín, VN214, obnova kab. VN T88-T98“,
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.
1109/18, p. č. 1109/19, p. č. 1109/23, p. č. 1109/25, p. č. 1109/26, p. č.
1109/28, p. č. 1109/54, p. č. 1109/70, p. č. 1109/72, p. č. 1109/73, p č.
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1109/147 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
16/9R/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 Telco Pro Services, a.s., se sídlem
Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 29148278, jakožto oprávněným,
jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – veřejná
komunikační síť v rámci akce „NAKIT Zlín“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 979/5, p. č. 979/24, p. č. 979/84,
p. č. 979/85, p. č. 980/37, p. č. 980/38, p. č. 981/20, p. č. 982/3, p. č. 982/5, p.
č. 982/10, p. č. 1000/2, p. č. 1000/11, p. č. 1090/5, p. č. 1109/21, p. č. 1109/25,
p. č. 1109/26, p. č. 1109/106, p. č. 1111/24, p. č. 3540/2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, propachtovat 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

Usnesení
18/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3892/2 o výměře 1730 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
19/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o pachtu zemědělského pozemku (zahrady),
jehož předmětem je pronájem ideální 1 z části pozemku p. č. 3893/2 o výměře
1811 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
20/9R/2021

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

Usnesení
21/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 3844/2 o výměře 30 m2 a p. č. 3846/3
o výměře 643 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, k zahrádkářskému účelu (díly 1, 2,
3, 4)
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Usnesení
22/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 3845/1 o výměře 484 m2 a p. č. 3846/3
o celkové výměře 90 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, k zahrádkářskému účelu
(díl 8 a 15)

Usnesení
23/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3846/3 o výměře 190 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, k zahrádkářskému účelu (díl 13)

Usnesení
24/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1036/4 o výměře 220 m2 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín pro zahrádkářské účely (díl 3)

Usnesení
25/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 590/81 o výměře 49 m2 k. ú. Mladcová, obec Zlín
před rodinným domem č. p. 6187 na ul. Mokrá III ve Zlíně - Mladcové

Usnesení
26/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 2966/2 o výměře do 12 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín pro rozšíření vjezdu ke skladu za budovou č.p. 3311 na ul. 2. května ve
Zlíně

Usnesení
27/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 2331/1 a p. č. 4667 oba k. ú.
Zlín

Usnesení
28/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1433/41, p. č. 1433/37, p. č. 1433/51 a p.
č. 1433/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové výměře 660 m2 za účelem
zateplení bytového domu, umístění lešení a zařízení staveniště (mobilní WC,
šatny, skladovací prostory) při revitalizaci bytového domu č. p. 301, č. p. 302
a č. p. 303 na ul. Boněcko I ve Zlíně - Přílukách

Usnesení
29/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3479/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 8 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 2615/20 k. ú. Zlín
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Usnesení
30/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 4198/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 36 m2 za účelem úpravy svahu a oplocení pozemku u rodinného domu
č. p. 5340 na ul. Lámanisko ve Zlíně

Usnesení
31/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 980/44 a p. č. 982/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 24 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k bytové
jednotce č. 4 u bytového domu č. p. 903 na ul. Kotěrova ve Zlíně a pro
přeložku části přístupového chodníku k bytovému domu

Usnesení
32/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3499/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1930/1 k. ú. Zlín

Usnesení
33/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p. č. 3124/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 33 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
1413 na ul. Podvesná XI ve Zlíně

Usnesení
34/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 901/27 o výměře do 80 m2 a p. č. 901/28 o
výměře do 8 m2 vše k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín zastavěné objektem
občanské vybavenosti na třídě Svobody č. p. 836 ve Zlíně - Malenovicích
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 901/27 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře do 2 m2 pro umístění mobilního schodiště do technické místnosti a
p. č. 901/28 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře do 10 m2 pro
umístění mobilního přístřešku na odpadové kontejnery pro provoz objektu na
třídě Svobody č. p. 836 ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
35/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 200/3 o výměře do 47 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem umístění stolků a židlí u prodejního stánku ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
36/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 200/3 o výměře do 35 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem umístění stolků a židlí u prodejního stánku ve vlastnictví
žadatele
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Usnesení
37/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 4088 a p. č. 480/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 35 m2 za účelem umístění lešení a zařízení staveniště při realizaci
stavebních prací na budově č. p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně

Usnesení
38/9R/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 Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín,
IČO 00426326, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 4088 a p. č. 480/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 35 m2 za
účelem umístění zařízení staveniště, pro výkopové práce a uložení zeminy při
realizaci rozšiřování základů u budovy č. p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně, na
dobu určitou 29 dnů, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
39/9R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 7/4R/2020 ze dne 17. 2. 2020 ve znění: ”Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a společností Top Zlin Residences s. r. o., Mánesova 1078/5,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 08207909, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka pozemku p. č. 1381/59 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín,
o výměře 37 m2 za účelem výstavby komunikace pro lokalitu rodinných
domů, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a
OD”

Usnesení
40/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemky p. č. 2735/41, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
3350 m2, p. č. 2623/6, lesní pozemek, o výměře 5633 m2 a p. č. 2623/26,
ostatní plocha, zeleň, o výměře 1540 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín ve
vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za
pozemky p. č. 750/1, lesní pozemek, o výměře 4215 m2 a p. č. 768/16, lesní
pozemek, o výměře 6741 m2, oba k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví
statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín.

Usnesení
41/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě mezi mezi
trvale bytem
jako vlastníkem pozemku a statutárním
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městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
stavebníkem, dle přílohy č.1.
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení
Usnesení
42/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě mezi
a
,
oba trvale bytem
jako vlastníky pozemku a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, dle přílohy č.2.
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení

Usnesení
43/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě mezi
trvale bytem
jako vlastníkem pozemku a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
stavebníkem, dle přílohy č.3.
souhlasí s pověřením
Michala čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení

Usnesení
44/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě mezi
a
oba
trvale bytem
, jako vlastníky pozemku a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, dle přílohy č.4.
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení

Usnesení
45/9R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o
budoucí kupní smlouvě mezi
a
oba
trvale bytem
, jako vlastníky pozemku a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, dle přílohy č.5.
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souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení
Usnesení
46/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Brick Zlín, z.s., Uličky 330, 763 61 Pohořelice, IČO 09139541, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného za měsíce leden až březen
2021 o 100 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení
maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19), z důvodu že spolek nemohl vykonávat svoji činnost – vzdělávací
program Brick by Brick pro děti od 3 let;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Moje dílna, z.s., M. Knesla 4014, 760 01 Zlín, IČO
04434862 , jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného za
měsíce leden až březen 2021 o 100 %, a to na základě doručené žádosti kvůli
zákazu a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v
provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového
stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19), z důvodu že spolek nemohl vykonávat
svoji činnost – výtvarné dílny pro veřejnost;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Hanou Richvalskou, Slunečná 4562, 760 01 Zlín, IČO
12741931 a Jiřinou Doleželovou, Slunečná 4562, 760 01 Zlín, IČO 12741922,
jakožto nájemci, jehož předmětem je snížení nájemného za měsíce leden až
březen 2021 o 50 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení
maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19), z důvodu že nájemkyně nemohly vykonávat svoji činnost –
kadeřnictví;

- 11 -

pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
49/9R/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
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760
01 Zlín, IČO 70883521 (Fakulta multimediálních komunikací), jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je krátkodobý nájem nebytových prostor v I.
nadzemním podlaží o výměře 297,67 m2 v budově č. p. 4211 - 4217, ul.
Dlouhá, za účelem vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 1 500
Kč/m2/rok a paušální úhradu za energie a související služby ve výši 300 Kč
bez DPH, na dobu určitou od 1. 6. do 4. 6. 2021, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/9R/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 paní
, trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v
domě č. p. 4204 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 5. 2021,
b) 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. se sníženou kvalitou v domě
č. p. 3260 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu určitou do 23. 4.
2023, za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy
bytu,
c) uzavření smlouvy o 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 nájem bytu č. se sníženou
kvalitou v domě č. p. 3122 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu
určitou do 9. 3. 2023, za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
trvale bytem
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jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu garážového
stání č.
v budově bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p. č. st. 7266, k.
ú. Zlín, (garážové stání na PPS 1, Na Honech I, Zlín) ke dni 31. 5. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
52/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáže
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
b) uzavření smlouvy o nájmu parkovacího stání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
bytem
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem parkovacího stání č. v budově
č. p. 5506 na Podlesí V ve Zlíně, na dobu neurčitou od 1. 6. 2021, s výpovědní
dobou 3 měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání smlouvy
výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši 540 Kč/měsíc + DPH, s
podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku nájemného, tj. 1 960 Kč,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
53/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 18/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.7 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
54/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
55/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s provedením oprav svěřeného majetku příspěvkové
organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026, dle přílohy

Usnesení
56/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná,
IČO:00090026 k prodeji trvale nepotřebného majetku, a to traktoru ZETOR
7341, ZL 20-31, inventární číslo 2300190

Usnesení
57/9R/2021

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení činnosti Linky bezpečí, z.s., se
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sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČO 61383198 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč na
zabezpečení činnosti Linky bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181
00 Praha, IČO 61383198
Usnesení
58/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2021 dle přílohy č. 1,
2. 42. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Obnova
kulturních památek baťovského období III dle přílohy č. 2,
3. 45. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Modernizace vozového parku městské hromadné dopravy III dle přílohy č. 3,
4. 46. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Realizace
dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech III dle přílohy č. 4,
5. 47. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení
sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury V dle přílohy č. 5.

Usnesení
59/9R/2021

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „SMARTNavigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně“, zadávanou v
otevřeném řízení, a to dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení
60/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - II. etapa."
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Marie Surovcová, Odbor městské zeleně
Jana Smutná, Odbor právní,
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Petra Halašková, Odbor městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní.

Usnesení
61/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
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zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekreační park Maják",
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
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Eliška Gášková, Odbor městské zeleně
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
62/9R/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 stavební práce "Oprava chodníků Lesní čtvrť-Zlín, lokalita 2: Pod
Vodojemem - Křivá"
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 dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
63/9R/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 stavební práce "Oprava chodníků Lesní čtvrť-Zlín, lokalita 1: Pod
Vodojemem - Pod Školou"
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
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nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
64/9R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
stanoviska poroty, učiněná v soutěži „BŘEZNICKÁ, ZLÍN – NOVÁ
MĚSTSKÁ ČTVRŤ“
schvaluje
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu v soutěži „BŘEZNICKÁ, ZLÍN
– NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ“ včetně udělení cen a odměn účastníkům: 1.
cena 600 000,- Kč (nejvhodnější návrh) Účastník/autor: Ing. arch. Luděk
Šimoník, Slavičín Spoluautoři: Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Kryštof
Foltýn, Ing. Jiří Topinka, Doc. Ing. arch. Karel Havliš 2. cena 400 000,- Kč
Účastník: gogolák + grasse s.r.o., IČ: 07698232, Praha Autoři: Ing. arch. Ivan
Gogolák, PhD. Ing. arch. Lukáš Grasse Spolupracovníci: Ing. arch. Matúš
Berák, Ing. arch. Oto Melter snížená 3. cena 150 000,- Kč Účastník: IGLOO
ARCHITEKTI, s.r.o., Praha Autoři: Ing. arch. Jan Pačka, Ing. arch. Igor
Šimon Spolupracovníci: Ing. arch. Radek Fila, Ing. arch. Hana Nováková
odměna 100 000,- Kč Účastník/autor: AMA architekti s.r.o. Zlín Ing. arch.
Pavel Martinek, Spolupráce (vizualizace): Přemysl Jáně odměna 50 000,- Kč
Účastník: Ing. arch. Alena Švandelíková, Praha Spoluautoři: Ing. arch. Luboš
Bača Ing. arch. Petr Rejnuš Ing. Milan Ptáček RNDr. Milan Svoboda

Usnesení
65/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Klimatizace do
serveroven pro 10 základních škol", a to dodavatele KLIMATRON SERVIS
s.r.o., se sídlem: Chropyňská 1693/2, 767 01 Kroměříž, IČO: 27731936,
Nabídková cena: 560 648,00 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
66/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín” zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Rekonstrukce
školní jídelny Hradská 5189, Zlín“, a to dodavatele: JASY Vsetín s.r.o., IČO:
25860852, se sídlem: 4. května 353, 755 01 Vsetín, nabídková cena bez DPH:
30 646 715,00 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
67/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Rekonstrukce
veřejně přístupného víceúčelového sportoviště č. 162, Zlín – Jižní Svahy“, a
to dodavatele: sport cité + s.r.o., IČO: 04929845, se sídlem: Bílovice 519, 687
12 Bílovice, nabídková cena bez DPH: 1 545 910,74 Kč, 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
68/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní
4509, Zlín“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání
veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Rekonstrukce bytů
v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“, a to dodavatele
KERAMO D – Dohorák s.r.o., IČO: 27716104, se sídlem: Zahradní 583, 768
21 Kvasice, nabídková cena bez DPH: 6 341 687,41 Kč 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
69/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné
povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín,
Malenovice - stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť", mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Marcelou Sedlářovou, se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín Malenovice, IČO: 65795954 jako zhotovitelem, a to za cenu 243.000 Kč bez
DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
70/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebních prací č.
4400210010, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
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760 01 Zlín, IČ0: 00283924 a společností Technické služby Zlín, s.r.o. se
sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČ0: 60711086, jehož
předmětem je schválení Plánu oprav výtluků pro rok 2021 ve výši 6 595 000
Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
71/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Sadové úpravy v parčíku u Kyklopa, Zlín –
Mladcová“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Pavlem
Vyvlečkou se sídlem Družstevní 4517, 760 05 Zlín, IČO: 60560363, jako
zhotovitelem za celkovou cenu 130 281,92 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín", mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a společností ACUTIA spol. s r. o., Rybníčky 512, Kudlov, 760 01
Zlín, IČO: 29252971, jako příkazníkem, a to za cenu 495.000,00 Kč není
plátce DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Zlín-Štípa, Rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako příkazcem a společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o., se
sídlem Prostřední 2613, 760 01 Zlín, IČO: 25500082, jako příkazníkem, a to
za cenu ve výši 189 500,- Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
74/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007708
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako žadatelem a společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako provozovatelem distribuční
soustavy, jejímž předmětem je zajištění přeložení specifikované části zařízení
distribuční soustavy v rámci akce "Revitalizace území Díly III.-IV.-Morýsovy
domy, 2.etapa", za úplatu ve výši 485 753,- Kč.
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy.
Usnesení
75/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na "Revitalizaci prostoru v Centrálním parku Jižní
Svahy u travnatých schodů - II. etapa" mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem ZAHRADY FÉNIX s.r.o. se sídlem Smetanova
2401, 760 01 Zlín, IČO: 08039208, za cenu 387 132,87 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
76/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Koordinační dohodě o spolupráci při zabezpečování
záležitostí veřejného pořádku ze dne 14. 5. 2009 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ:
72052767, jehož předmětem je rozsáhlejší aktualizace příloh této smlouvy
(zejm. doplnění přesných GPS pozic k úsekovému měření rychlosti a přidání
kamerových bodů školských zařízení ve Zlíně),
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí Dodatku
č. 4, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provádění servisních služeb mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a ZASYS – ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o., se sídlem
Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, IČO: 02087219, jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je poskytování servisních služeb elektronického zabezpečovacího
zařízení (EZS) a elektronického požárního zabezpečení (EPS) u objektů
napojených na pult centralizované ochrany (PCO), za sjednané ceny pro
pravidelné prohlídky a kontroly jednotlivých objektů ve výši dle přílohy této
smlouvy (1 158 308 Kč bez DPH za období 4 let), uzavíranou na dobu
neurčitou s účinností k 1. 6. 2021
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
78/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet prostřednictvím
platebních terminálů do platebních pokladen pro parkoviště Kongresového
centra Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností Worldline Czech
Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO 03633144, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí
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veškerých služeb a produktů, nabízených poskytovatelem, na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce, kdy výpovědní doba počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi, a to za ceny uvedené v Příloze č.
1.
schvaluje
Uzavření Smlouvy o servisních službách pro zajištění provozu platebních
terminálů pro parkoviště Kongresového centra Zlín mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a společností SONET, společnost s r.o., se sídlem Lužická 9,
616 00 Brno, IČO 15527107, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je
zabezpečení servisní podpory a souvisejících služeb pro zařízení platebních
terminálů, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,kdy výpovědní doba
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, a to za
ceny uvedené v Příloze č. 2.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
79/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4000210001 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto objednatelem a společností ERGO VH, spol. s r.o.,
Březnická 5461, 760 01 Zlín, IČO 42340454, jakožto zhotovitelem, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce dle
požadavku objednatele v hodnotě 338 692,00 Kč bez DPH a zúžení předmětu
smlouvy v hodnotě 206 144,00 Kč bez DPH (z toho Vedlejší rozpočtové
náklady - rezerva rozpočtu 68 243 Kč bez DPH);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám
se sluchovým postižením mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a Transkript online
s.r.o., sídlem Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, IČO 24232050, jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je odstraňování komunikační bariéry pro lidi s postižením
sluchu v rámci jednání s úředníky Magistrátu města Zlína, zpřístupněním
telefonního spojení prostřednictvím online simultánního přepisu, na dobu
určitou, do 31.12.2021, s výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení
ujednání smlouvy, za úplatu 2 000,00 Kč/měsíc bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
81/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
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760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako prodávajícím a společností KINOSERVIS
s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO: 28299949 jako kupujícím, jejímž
předmětem bude prodej souboru ozvučení Velkého kina za nabídnutou
celkovou cenu 100 000 Kč včetně DPH.
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
82/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 4511 (3900200617) na servis a
opravy jevištního zvedaného stolu Z1 mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem, a
společností NORTECH s.r.o., se sídlem Pohraniční 504/27,703 00 OstravaVítkovice, IČO 61972738, jako poskytovatelem, jehož předmětem je změna
ceny pravidelného servisu pro rok 2021: - za 1. pololetí roku z původní ceny
28.840,- Kč bez DPH na cenu 29.763,- Kč bez DPH, - za 2. pololetí roku z
původní ceny 28.840,- Kč bez DPH na cenu 29.763,- Kč bez DPH, - za
pravidelné revize 1x ročně z původní ceny 12.875,- Kč bez DPH na cenu
13.287,- Kč bez DPH - cena hodinových sazeb u řídícího projektanta z
původní ceny 881,- Kč bez DPH/hod na cenu 909,- Kč bez DPH/hod, - cena
hodinových sazeb u servisního technika mechaniky z původní ceny 551,- Kč
bez DPH/hod na cenu 569,- Kč bez DPH/hod, - cena hodinových sazeb u
servisního technika elektronika z původní ceny 771,- Kč bez DPH/hod na cenu
796,- Kč bez DPH/hod.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Výměna kolotoče a oprava
dopadové plochy na dětském hřišti č. 384, Zlín – Štípa“ mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583, 664 54
Drásov, IČO: 27738795 jako zhotovitelem, za celkovou cenu 112 640,00 Kč
bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Pojistné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako pojistníkem, a ČSOB Pojišťovnou,
a.s., členem holdingu ČSOB, IČO: 45534306, sídlem Masarykovo nám. 1458,
Zelené Předměstí, 530 18 Pardubice, jako pojistitelem, jejímž předmětem je
pojištění souboru 20 ks bronzových plastik prof. ak. soch. Michala Gabriela
vypůjčených na základě výpůjčkové smlouvy číslo 2800 21 0289, na období
od 6. 5. 2021 do 1. 4. 2022 za celkovou cenu 14 282 Kč;
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora dojednáním všech náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
85/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupořadatelství mezi statutárním městem Zlínem, IČO
00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako spolupořadatelem č.
1, OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, se sídlem Moravská Ostrava,
Smetanovo nám. 7, Ostrava 702 00, jako pořadatelem a Golden Apple
Cinema, a.s., IČO 27721469, se sídlem nám. Míru 174, Zlín 760 01 jako
spolupořadatelem č. 2, jejímž předmětem je spolupráce při pořádání XIX.
ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně v termínu 5. 10. 11. 2021 dle zdůvodnění tohoto materiálu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
86/9R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení č. j. 133/6R/2021, ze dne 29. 3. 2021, jímž byl udělen souhlas s
působením základní školy se školní družinou, školní jídelnou - výdejnou pro
Základní školu 2ika, jejímž zřizovatelem bude iKa education, s. r. o., IČO
04367740, se sídlem Zlín, Kostelec, Jabloňová 524, na území statutárního
města Zlína, na adrese Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín (34. budova v areálu
Svitu).
schvaluje
udělení souhlasu s působením základní školy se školní družinou, školní
jídelnou - výdejnou pro Základní školu 2ika, jejímž zřizovatelem bude 2iKa,
základní škola Zlín s. r.o., IČO 04367740, se sídlem Zlín, Kostelec, Jabloňová
524, na území statutárního města Zlína, na adrese Dům Regina, Divadelní
3242/6, Zlín 760 01.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
87/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
iDance Studio, z.s., IČO 05421551, 20000 Kč, Českomoravský pohár
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Tenisový klub Zlín, z.s., IČO 44119127, 30000 Kč, Tenisový turnaj ČTS třídy
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A, kategorie dorost
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
89/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
RUGBY CLUB Zlín, z.s., IČO 61715883, 16000 Kč, Zlínská valaška, oblastní
přebor Moravy žáků v rugby - jaro 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/9R/2021

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.

Usnesení
91/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
ukončení veřejné sbírky, dle zákona č. 117/2021 Sb. o veřejných sbírkách a o
změně některých zákonů, na spolufinancování objektu č.p. 2570 nám. T. G.
Masaryka, na pozemku p. č. st. 2636 v k. ú. Zlín Dům umění / Památník
Tomáše Bati.

Usnesení
92/9R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
2. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle odůvodnění,
3. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
4. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
5. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
6. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
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nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle
odůvodnění,
7. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
8. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
9. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
10. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
11. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
12. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
13. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle
odůvodnění,
14. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle odůvodnění,
15. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
16. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle
odůvodnění.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohod,
jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
93/9R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 60/4R/2021 ze dne 22.2.2021 ve znění: Rada
města Zlína schvaluje dohodu o narovnání mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s, se
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sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ:
45534306 jako pojistitelem, statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:00283924 jako pojištěným a paní
jako poškozenou, dle
přílohy.
schvaluje
dohodu o narovnání mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s, se sídlem Masarykovo
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 45534306 jako
pojistitelem, statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ:00283924 jako pojištěným a paní
bytem
jako poškozenou, dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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