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
11. schůze

7. 6. 2021

Usnesení
1/11R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. 1/7R/2021 ze dne 12. 4. 2021
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 1/7R/2021 ze dne 12. 4. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím
a
,
,
a
,
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 2963/14
o výměře do 200 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání
pozemku v souvislosti se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. st.
6183/1, p. č. 2963/16 a p. č. 2963/17 vše k. ú. Zlín, za cenu ve výši 3750 Kč/m2
bez DPH a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí“
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. 2963/14 o výměře
do 200 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání pozemku v
souvislosti se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. st. 6183/1, p. č.
2963/16 a p. č. 2963/17 vše k. ú. Zlín, za cenu ve výši 3750 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o výpůjčce č. 1600080900 ze dne 16.
7. 2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je rozšíření účelu
výpůjčky a zvýšení výměry výpůjčky části pozemku p. č. 2735/15, k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměru 18 m2 za účelem vybudování parkovacího stání a
přístřešku pro automobil, na dobu určitou, po dobu trvání stavby, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141935 ze dne 31.
7. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek
Okružní 4895, Zlín, se sídlem Okružní 4895, 760 05 Zlín, IČO 26967049,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je snížení výměry předmětu
výpůjčky o část pozemku p. č. 2735/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2,
nově na výměru 1516 m2, za účelem údržby zeleně a užívání zaplocené
zaužívané plochy jako zázemí u bytového domu č. p. 4895 na ul. Okružní ve
Zlíně, obsahující hrací prvky a posezení, dle podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
3/11R/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 EJ PROPERTY s.r.o., se sídlem 1. máje 1177, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO
29269954, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
3191/93 o výměře do 230 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem údržby zeleně a
oplocení živým plotem pro předzahrádky u bytového domu č. p. 667 na ul.
Lešetín II ve Zlíně, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
dle podmínek OŠ
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a EJ PROPERTY s.r.o., se sídlem 1. máje 1177, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO
29269954, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
3191/93 o výměře do 80 m2 (pruh podél budovy o šířce 1,75 m) k. ú. Zlín,
obec Zlín za účelem údržby zeleně a oplocení živým plotem pro předzahrádky
u bytového domu č. p. 667 na ul. Lešetín II ve Zlíně, za nájemné ve výši 40
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, dle podmínek
OŠ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/11R/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
Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760
01 Zlín, IČO 70887306, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemků p. č. 1586/1 o výměře 110 m2 a p. č. 1429 o výměře 23 m2 vše k. ú.

-2-

Příluky u Zlína, obec Zlín dle geometrického zaměření, pro scelení pozemků
v uzavřeném areálu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, za cenu
900 Kč 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
nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
dárcem a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká
213, 760 01 Zlín, IČO 70887306, jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je
bezúplatný převod části pozemků p. č. 1586/1 o výměře 110 m2 a p. č. 1429
o výměře 23 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín dle geometrického
zaměření, pro scelení pozemků v uzavřeném areálu Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
5/11R/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
Římskokatolickou farností Panny Marie pomocnice křesťanů, se sídlem
Okružní 5430, 760 05 Zlín, IČO 73633747, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p. č. st. 2005 o výměře 14 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, jehož součástí je stavba, objekt občanské vybavenosti (kaple), za cenu
ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/11R/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
SENIMA, spol. s r.o., se sídlem Antonínova 5174, 760 01 Zlín, IČO
25310836, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
979/24 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 12 m2 dle geometrického zaměření,
pod parkovacím stáním využívaným žadatelem, za cenu dle CMZ platné v
době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
SENIMA, spol. s r.o., se sídlem Antonínova 5174, 760 01 Zlín, IČO
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25310836, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
979/24 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 12 m2 pod parkovacím stáním
vybudovaným žadatelem, za nájemné ve výši 540 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
7/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1634610192 ze dne 1. 6. 2001
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností Robin Oil s.r.o., se
sídlem Libušina 172, 272 03 Kladno 3, IČO 49823574, jakožto nájemcem,
jehož předmětem je snížení nájemného u pozemků p. č. 3229/1, p. č. 3457/3,
p. č. 3457/8 a p. č. st. 8248 k. ú. Zlín, obec Zlín z částky 300 Kč/m2/rok na
částku 253 Kč/m2/rok

Usnesení
8/11R/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. 82/1 k. ú.
Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o výměře do 52 m2 dle geometrického zaměření,
pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku, za cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
9/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně
jedné a
a
, jakožto směňujícími na straně druhé, jejímž předmětem je směna
částí pozemků p. č. 1524/2 o výměře do 28 m2 a p. č. 1524/1 o výměře do 10
m2 oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína
za část pozemku p. č. 1134/19 o výměře do 8 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín ve vlastnictví
a
s doplatkem rozdílu ve
výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, za
cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
10/11R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 267/38 o
výměře do 55 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín pro rozšíření zahrady u novostavby
rodinného domu na pozemku p. č. 267/37 k. ú. Štípa, za cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
.
a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 267/38 o
výměře do 55 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín pro rozšíření zahrady (bez možnosti
oplocení) u novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 267/37 k. ú. Štípa,
za nájemné ve výši 1,302 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
11/11R/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
.aI
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku
p. č. 1323/1 o výměře do 70 m2 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín pro zahradu
a údržbu pozemku, za cenu 4500 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
.
a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku
p. č. 1323/1 o výměře do 115 m2 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín pro zahradu
a údržbu pozemku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
12/11R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
97 o výměře do 148 m2 k. ú. Velíková, obec Zlín pro majetkoprávní
vypořádání zaploceného pozemku, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
13/11R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
, jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 707/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
47 m2 pro údržbu zeleně a plochy před vjezdem do garáže k domu
na ul. Dolní ve Zlíně, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 707/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 47 m2 pro údržbu zeleně a plochy před vjezdem do garáže k domu
na ul. Dolní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OKaPP

Usnesení
14/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
aJ
jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č.
3249/13 a p. č. 3249/23 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 55 m2
dle geometrického zaměření po kolaudaci stavby rodinného domu
na ul. Zálešná VIII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem částí pozemků p. č. 3249/13 a p. č. 3249/23 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 55 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu
na ul.
Zálešná VIII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z
důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 3249/13 a p. č. 3249/23 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
50 m2 za účelem vybudování terasy, chodníku kolem domu, okapového
chodníku a schodiště k rodinnému domu
na ul. Zálešná VIII ve
Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP a OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
15/11R/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
ERKO elektro s.r.o., se sídlem Na Honech III 4920, 760 05 Zlín, IČO
06828591, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č.
481/24 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře 112 m2 pro rozšíření
zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši
40 Kč/m2/rok, s podmínkou, že na pozemku nebudou prováděny žádné stavby
ani parkovací stání
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/11R/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. 249/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře 4 m2 pro sjezd z komunikace k
rodinnému domu
na ul. Komenského ve Zlíně - Malenovicích, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OPP a OD
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
aI
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 249/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře 10 m2 pro parkovací stání u
rodinného domu
na ul. Komenského ve Zlíně - Malenovicích
Usnesení
17/11R/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. 249/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o celkové výměře 8 m2 za účelem vybudování
sjezdu z komunikace a dvou přístupových chodníků k rodinnému domu č. p.
na ul. Komenského ve Zlíně - Malenovicích, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OD
schvaluje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 249/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o celkové výměře 13 m2 za účelem vybudování
parkovacího stání u rodinného domu č. p.
na ul. Komenského ve Zlíně Malenovicích

Usnesení
18/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 656/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 2 m2 za účelem umístění odpadního kontejneru po
dobu stavebních úprav rodinného domu č. p.
na ul. Díly III ve Zlíně, na
dobu určitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, nejdéle však do 1. 7. 2022 s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OD
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 656/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 38 m2 za účelem vybudování parkoviště a sjezdu z
komunikace u rodinného domu č. p.
na ul. Díly III ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OD
zamítá
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. 656/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 38 m2 za účelem vybudování parkoviště a sjezdu z
komunikace u rodinného domu č. p.
na ul. Díly III ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OD
Usnesení
19/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat id. podíly ve výši 4/88 z pozemků p. č. 584/45, p. č. 601/1, p. č.
601/17, p. č. 601/18 a p. č. 387/15 vše k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín k
zemědělským účelům

Usnesení
20/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 544/4 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 184 m2
pro zahradu

Usnesení
21/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 2258/2 o výměře 886 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro
sjednocení s pozemky p. č. 2258/3 a p. č. st. 2016 k. ú. Zlín

Usnesení
22/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. 168/2 o výměře 554 m2 a p. č. 168/20 o výměře
447 m2 oba k. ú. Mladcová, obec Zlín pro vybudování stavby rodinného domu

Usnesení
23/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 167/39 o výměře 1000 m2 k. ú. Mladcová,
obec Zlín pro vybudování stavby rodinného domu
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Usnesení
24/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 25/1 a p. č. 26 o celkové výměře do 100
m2 k. ú. Lužkovice, obec Zlín k zajištění přístupu na pozemek p. č. 28 k. ú.
Lužkovice
zamítá
záměr prodat, pronajmout části pozemků p. č. 25/1 a p. č. 26 o celkové výměře
do 100 m2 k. ú. Lužkovice, obec Zlín k zajištění přístupu na pozemek p. č. 28
k. ú. Lužkovice

Usnesení
25/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 25/1 o výměře do 1100 m2 k. ú. Lužkovice,
obec Zlín ke stabilizaci pozemku, údržbě zeleně a za účelem vybudování
pevné příjezdové cesty k pozemkům p. č. 21 a p. č. 22 k. ú. Lužkovice

Usnesení
26/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 409/1 o výměře do 170 m2 k. ú. Štípa, obec
Zlín pro výsadbu ovocných stromů a vybudování odpočinkového posezení

Usnesení
27/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 416/41 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
30 m2 pro výstavbu trafostanice /varianta A/
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 416/18 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
30 m2 pro výstavbu trafostanice /varianta B/

Usnesení
28/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 560/5 a p. č. 589/2 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o celkové výměře do 440 m2 k údržbě zeleně bez možnosti oplocení
zamítá
záměr pronajmout části pozemků p. č. 560/5 a p. č. 589/2 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o celkové výměře do 440 m2 k údržbě zeleně včetně oplocení

Usnesení
29/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2144/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 2
m2 za účelem vytvoření pietního místa

Usnesení
30/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a NATURE
PRODUCTS s. r. o., se sídlem Kvítková 253, 760 01, Zlín, IČO 04722094,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
1542/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 8 m2 za účelem sjezdu z
komunikace k budoucí ubytovně na pozemku p. č. 813/1 k. ú. Příluky u Zlína,
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obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ a OPP
Usnesení
31/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Agroslužby RaK, s. r. o., se sídlem Horní dědina 27, 760 01 Zlín – Příluky,
IČO 26239515, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 1542/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 5 m2 za účelem
sjezdu z komunikace k budoucí ubytovně na pozemku p. č. 813/1 k. ú. Příluky
u Zlína, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ a OPP

Usnesení
32/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 573
k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o výměře 10 m2 za účelem vybudování
sjezdu z komunikace ke krytému parkovacímu stání na pozemku p. č. 571/1
k. ú. Jaroslavice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ, OŽPaZ a OD

Usnesení
33/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
.
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 860/36 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 30 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu č. p.
na ul. Lazy IV
ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD

Usnesení
34/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č. 980/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 170 m2 za účelem vybudování parkovacího stání a plochy pro
využívání zahrady k bytové jednotce č. 1 v domě č. p.
na ul. Mostní ve
Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ,OMZ
a OD
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Usnesení
35/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 20 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k bytové jednotce
č. 1 v domě č. p.
na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ,OMZ a OD

Usnesení
36/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 1635730452 ze dne 13. 8. 2003
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
rozšíření účelu a předmětu výpůjčky o části pozemků p. č. 1522/1 a p. č.
1184/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 25 m2 za účelem vybudování
parkovacího stání k rodinnému domu č. p.
na ul. Želechovická ve Zlíně Přílukách, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ

Usnesení
37/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 100 m2 za účelem vybudování
parkovacího stání a pro zahradu k bytové jednotce č. 2 v domě č. p.
na ul.
Mostní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ a OD

Usnesení
38/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 974/72 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 30 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k rodinnému domu č.
p.
na ul. Pod Rozhlednou ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ

Usnesení
39/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemků p. č. 1152/1, p. č.
1152/5, p. č. 1152/8, p. č. 1383, p. č. 1384 k. ú. Kudlov, obec Zlín v délce 116
bm, za účelem umístění vodovodní přípojky k nemovitostem ve vlastnictví
na pozemku p. č. st. 582 k. ú. Kudlov ve vlastnictví
a pozemku p. č. st. 700 k. ú. Kudlov ve vlastnictví
statutárního města Zlína
Usnesení
40/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr výpůjčit část pozemku p. č. 972/33 o výměře do 11 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín za účelem vybudování dalšího přístupového chodníku z ul. Krátká ve
Zlíně k rodinnému domu č. p. 6144 na ul. Krátká ve Zlíně

Usnesení
41/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 4/21 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 119720012 ze dne
24. 4. 1997 ve znění příslušných dodatků, mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností CPI Retail Portfolio V, s. r. o., se sídlem
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 27117308, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je udělení souhlasu nájemci CPI Retail Portfolio
V, s.r.o. s podnájmem části pozemku p. č. 6869 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 450 m2 společnosti Live Wash Plus s. r. o., se sídlem 675 32 Mladoňovice
č. p. 65, IČO 06303820, za účelem vybudování a provozování 3
samoobslužných mycích boxů pro automobily, jakožto stavby dočasné, včetně
technické infrastruktury a zpevněné plochy pro umístění vysavačů, na dobu
určitou ….. let za podmínek smlouvy o nájmu pozemků č. 119720012

Usnesení
42/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 979/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 22 m2 za účelem umístění parkovacího stání, přeložky chodníku,
zpevněné plochy, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ a OKaPP a za podmínky odstranění přístřešku

Usnesení
43/11R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 979/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 38 m2 pro zahradu k bytové jednotce č. 2 v domě č. p.
na ul.
Kotěrova ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
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DSŘ a OKaPP
Usnesení
44/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141978 ze dne 10. 11. 2014
ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Sportyzlin.cz, z. s., se sídlem Prostřední 5382, 760 01 Zlín, IČO 22611266,
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky části
pozemku p. č. 768/39 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměru 400 m2, za účelem údržby
zeleně (tzn. veškerá péče o pozemek, zeleň, vč. odborné péče o stromy), na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
45/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemku p. č. 1444/1 k. ú. Štípa, obec Zlín o celkové výměře
15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku
k plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1444/123 a p. č.
1444/124 k. ú. Štípa, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
46/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků domu 3937, 8, 9 ve Zlíně, se sídlem Sokolská 3937,
760 01 Zlín, IČO 26229986 jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 3029/13 a p. č. 3029/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 642 m2 za účelem umístění lešení, zařízení staveniště
(mobilní WC, šatny, skladovací prostory) při revitalizaci bytového domu č. p.
3937, č. p. 3938 a č. p. 3939 na ul. Sokolská ve Zlíně, na dobu určitou po dobu
provádění stavebních prací, nejdéle však do 1. 6. 2022, s výpovědní dobou 1
měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ a OPP
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků domu 3937, 8, 9 ve Zlíně, se sídlem Sokolská 3937,
760 01 Zlín, IČO 26229986 jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
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výpůjčka částí pozemků p. č. 3029/13 a p. č. 3029/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 21 m2 za účelem provedení zateplení bytového domu č. p.
3937, č. p. 3938 a č. p. 3939 na ul. Sokolská ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
47/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 3566/2 a p. č. 2915/7 oba k. ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře 14 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k plánované novostavbě garáže k rodinnému domu č. p.
na
ul. Na Výsluní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD
a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
48/11R/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. 1089/61 k. ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín o celkové výměře 16 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku a
sjezdu k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1089/60 k.
ú. Příluky u Zlína, 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
49/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 4208/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 4208/9 k. ú. Zlín, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
50/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem pozemků p. č. 481/15 o výměře 478 m2 a p. č.
2000/2 o výměře 127 m2 oba k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín k
zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1,928 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
51/11R/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 částí 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 (Díl 1, 2, 3, 4), 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
52/11R/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
a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 3845/1 o
výměře 484 m2 a p. č. 3846/3 o výměře 90 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, k
zahrádkářskému účelu (díl 8 a 15), 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
53/11R/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. 3846/3 o výměře 190 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín, k zahrádkářskému účelu (díl 13), za nájemné ve výši 0,579
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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
54/11R/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
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Centroprojekt Zlín, se
sídlem 2. května 4100, 760 01 Zlín, IČO 61716081, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p. č. 3892/2 o výměře 1730 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 12 měsíců
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
55/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o pachtu zemědělského pozemku (zahrady) mezi
a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímateli a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Centroprojekt Zlín, se sídlem 2. května 4100, 760 01
Zlín, IČO 61716081, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna osob na
straně pronajímatele ideální 1 pozemku p. č. 3893/2 o výměře 1811 m2 k. ú.
Zlín, obec Zlín, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok,
na dobu určitou do 31.12.2022, s výpovědní dobou 6 měsíců z
na I .
a statutární město Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
56/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
propachtovatelem a LAGRE PLUS, spol. s r. o., se sídlem Březová 162, 763
15 Březová, IČO 26313197, jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
pozemku 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,
za pachtovné ve výši 0,100 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
1 rok, a to tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. 30. září
následujícího roku
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
57/11R/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 J
a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 3897
o výměře 1783 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín, k zahrádkářským účelům a umístění
včelstev, 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
58/11R/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. 1036/4 o výměře
220 m2 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, k zahrádkářským účelům, za
nájemné ve výši 0,881 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
59/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 200/3 o výměře 47 m2 k.
ú. Zlín, obec Zlín za účelem umístění stolků a židlí souvisejících s
poskytováním služeb v budově bez č.p./č.ev. (stánek), který je součástí
pozemku p.č. st. 5977 k. ú. Zlín, a to s účinností smlouvy o výpůjčce vázanou
na splnění závazku vypůjčitele provést rekonstrukci stánku v souladu s
dohodou, uzavřenou mezi smluvními stranami dne 3. 5. 2021 ohledně
„REVITALIZACE MĚSTSKÉHO TRŽIŠTĚ POD KAŠTANY“, na dobu 15
let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce s tím, že po uplynutí této doby bude
výpůjčka pokračovat jako výpůjčka sjednaná na dobu neurčitou s výpovědní
dobou jednoho roku
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
60/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 200/3 o výměře 35 m2 k.
ú. Zlín, obec Zlín za účelem umístění stolků a židlí souvisejících s
poskytováním služeb v budově bez č.p./č.ev. (stánek), který je součástí
pozemku p.č. st. 6116 k. ú. Zlín, a to s účinností smlouvy o výpůjčce vázanou
na splnění závazku vypůjčitele provést rekonstrukci stánku v souladu s
dohodou, uzavřenou mezi smluvními stranami dne 3. 5. 2021 ohledně
„REVITALIZACE MĚSTSKÉHO TRŽIŠTĚ POD KAŠTANY“, na dobu 15
let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce s tím, že po uplynutí této doby bude
výpůjčka pokračovat jako výpůjčka sjednaná na dobu neurčitou s výpovědní
dobou jednoho roku
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
61/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků domu č. p. 3587 Obeciny II ve Zlíně, se sídlem
Obeciny II 3587, 760 01 Zlín, IČO 27708004, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3233/28 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře 14 m2 za účelem umístění lešení a kontejneru na stavební
odpad u bytového domu č. p. 3587 na ul. Obeciny II ve Zlíně, pro opravu
balkonů, na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy po dobu 29
dnů, s výpovědní dobou 1 týden, 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
62/11R/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 Českou
poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4 , 225 99 Praha 1, IČO
47114983, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 615/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín o celkové výměře 4 m2 za
účelem umístění poštovních schránek, 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
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Usnesení
63/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků č. p. 3778, Osvoboditelů ve Zlíně, se sídlem
Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO 29272114, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 281/2, p. č. 281/9, p. č. 4513 k. ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře 190 m2 za účelem umístění lešení kolem
domu a umístění odpadního kontejneru při rekonstrukci balkonů bytového
domu č. p. 3778 na ul. Osvoboditelů ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu
provádění stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou
1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ- OD a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
64/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3528/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře 12 m2 za účelem umístění lešení u rodinného domu č. p.
na ul. Lorencova ve Zlíně, při revitalizaci fasády u rodinnému domu, na dobu
určitou, s účinností od data podpisu smlouvy po dobu 29 dnů, s výpovědní
dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OKaPP a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
65/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 2801/69 o výměře 36 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
66/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 179 k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín o výměře 208
m2 pro zahradu u rodinného domu č. p. 101 ve Zlíně – Lhotce

Usnesení
67/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout části pozemků p. č. 620/89, p. č. st. 5103 a p. č.
625/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 350 m2 za účelem vybudování
opěrných stěn, oplocení, zpevněných ploch, okapového chodníku,
přístupového chodníku a terénních úprav na ul. Díly II a třída Tomáše Bati ve
Zlíně k nově řešené stavební akci "BYTOVÝ KOMPLEX ARDEA"
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Usnesení
68/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 1620/37 k. ú. Zlín, obec
Zlín o celkové výměře do 65 m2 za účelem vybudování oplocení a údržbu
zeleně u rodinného domu na pozemku p. č. 1620/47 k. ú Zlín

Usnesení
69/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 446/2 a p. č. 3565/41 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře do 600 m2 pro umístění zařízení staveniště a zateplení při
revitalizaci bytového domu č. p. 4211, č. p. 4212, č. p. 4213, č. p. 4214, č. p.
4215, č. p. 4216 a č. p. 4217 na ul. Dlouhá ve Zlíně

Usnesení
70/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2144/14 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 104 m2 za účelem vybudování bezbariérových přístupů do dvou
vchodů bytových domů č. p. 4716 a č. p. 4717 na ul. Křiby ve Zlíně

Usnesení
71/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1580 a p. č. 1592/1 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o celkové výměře 59 m2 za účelem vybudování parkovacího stání a
zajištění přístupu k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č.
1583/3 k. ú. Příluky u Zlína

Usnesení
72/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 64/3 k. ú. Velíková, obec Zlín o celkové
výměře 17 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového
chodníku k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 68 k. ú.
Velíková

Usnesení
73/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout části pozemků p. č. 525/4 a p. č. 3565/13 k. ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře 53 m2 za účelem umístění kontejneru a
zázemí stavby pro rekonstrukci sociálních zařízení v klášterní budově Regina
č. p. 3242 na ul. Divadelní ve Zlíně na dobu určitou od 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021

Usnesení
74/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 291/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
40 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku
z ul. Štefánikova k plánovanému parkovišti na pozemku ve vlastnictví
žadatele u klášterní budovy Regina č. p. 3242 na ul. Divadelní ve Zlíně

Usnesení
75/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3504/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
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výměře 25 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1583/2 k. ú. Zlín
Usnesení
76/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 1990/28 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 150 m2 pro umístění lešení, zařízení staveniště (mobilní WC,
šatny, skladovací prostory) a zateplení při revitalizaci bytového domu č. p.
4575 na ul. Polní ve Zlíně

Usnesení
77/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 4181/6 a p. č. 4181/5 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
rodinnému domu č. p. 5113 na ul. Dolní Paseky ve Zlíně

Usnesení
78/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit části pozemků p. č. 3247/9 a p. č. 3228/14
k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 100 m2 za účelem vybudování
přístavby k rodinnému domu č. p. 6473 na ul. Podvesná XIV ve Zlíně, včetně
terasy, chodníku a zpevněných ploch

Usnesení
79/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/38 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 20 m2 pro zaužívanou plochu a přístup na zahradu k bytové jednotce
č. 4 v domě č. p. 867 na ul. Kotěrova ve Zlíně

Usnesení
80/11R/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. 1116/1 o výměře 957 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín za účelem
provedení sanačních prací souvisejících se sesuvem zeminy z pozemku p. č.
1089/167 na pozemek p. č. 1115/1 a p. č. 1116/1, vše k. ú. Příluky u Zlína dle
rozhodnutí stavebního úřadu, na dobu 29 dní, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
81/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p. č. 1116/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 200 m2 za účelem realizace zpevnění svahu a o výměře do 757 m2
za účelem zřízení staveniště při realizaci zpevnění svahu
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Usnesení
82/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 220/1 o výměře do 35 m2 a část pozemku
p. č. 222/3 o výměře 91 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem umístění
letních zahrádek k provozovnám na ulici Školní ve Zlíně

Usnesení
83/11R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1. KS Carioca spol. s r.o., IČO 64506941, se sídlem Santražiny 753, 760 01
Zlín – pohledávka z nájmu pozemků v celkové výši 298 006,17 Kč bez
příslušenství;
2. Nesrsta Miroslav, IČO 46310282, trvale bytem Zálešná X 1259, 760 01 Zlín
– pohledávka z nájmu pozemků v celkové výši 39 141,- Kč bez příslušenství;
3.
trvalý pobyt
– pohledávka z
nájmu pozemku v celkové výši 570,- Kč bez příslušenství;
4.
, trvalý pobyt
–
pohledávka z nájmu pozemku v celkové výši 481,- Kč bez příslušenství;
5.
trvalý pobyt
– pohledávka z
nájmu pozemku v celkové výši 484,- Kč bez příslušenství;

Usnesení
84/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pravidla pro rozhodování o žádostech nájemců nebytových prostor ve
vlastnictví statutárního města Zlína o snížení nájemného za měsíce duben a
květen 2021:
1. Nájemné bude jednotlivým žadatelům sníženo na základě žádosti podané
nejpozději do 12. července 2021 a pouze pokud celková výše snížení převýší
2 000 Kč, nižší slevy nebudou poskytovány.
2. O žádosti bude rozhodnuto pouze v případě, že má nájemce k datu podání
žádosti uhrazeny všechny závazky vůči statutárnímu městu Zlín za měsíce
duben a květen 2021.
3. Při splnění dvou předchozích podmínek bude nájemné sníženo takto:
a) restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %
b) cestovním kancelářím o 30 %
c) spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z
rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %
d) nájemcům, jejichž provozovny byly uzavřeny, o 50 %;
doporučuje
organizacím a společnostem zřízeným či založeným statutárním městem Zlín,
aby v případě jejich nájemců postupovali obdobně.

Usnesení
85/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a nájemci nebytových prostor a budov ve vlastnictví statutárního města Zlína,
jejichž předmětem je snížení výše nájemného z nájmu prostor sloužících
podnikání za období leden až březen 2021 o 50 % dle přílohy č. 1, a to na
základě doručených žádostí kvůli zákazu a omezení maloobchodního prodeje
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a poskytování služeb v provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na
základě nouzového stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
86/11R/2021

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 společností ARCADA NeuroMedical Center, s.r.o.,
Kropáčova 608, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČO 08357951, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v
II. nadzemním podlaží nebytové části budovy na adrese Broučkova 292, Zlín
o výměře 150,41 m2, za účelem rehabilitačního centra, za nájemné ve výši 1
000 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o umístění zařízení v bytovém domě Okružní
4699 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto majitelem objektu a společností Vodafone Czech
Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001,
jakožto provozovatelem, jejímž předmětem bude úprava terminologie a
budoucí užívání předmětu nájmu stávajícím nájemcem v případě, že do práv
a povinnosti vstoupí jeho právní nástupce;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Veronikou Novotnou, Okružní 4730, 760 05, Zlín,
IČO 69768692, jakožto nájemcem, jehož předmětem je udělení souhlasu
nájemci s podnájmem nebytových prostor na adrese Vodní 4209, Zlín o
výměře 12,87 m2 (+ společné sociální zařízení) společnosti Kate store s.r.o.,
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 09165029 za účelem výdejny pro
e-shop, za podmínek smlouvy o nájmu – výše podnájmu nebude vyšší než
výše nájmu;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
89/11R/2021

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 Josefem Pechalem, Těchlovská 941, 763 12 Vizovice, IČO
12745529, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Okružní 4699, Zlín
o výměře 38,5 m2, za účelem prodeje zmrzliny a doplňkového sortimentu, za
nájemné ve výši 1 719 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle
OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/11R/2021

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 společností Fyzio Holešov, s.r.o., Palackého 1169/39, 769
01 Holešov, IČO 28349733, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
Středová 4786, Zlín o výměře 58,8 m2, za účelem poskytování
fyzioterapeutických služeb, za nájemné ve výši 1 720 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží budovy
č. p. 7062 na ul. Zarámí ve Zlíně o výměře 40,7 m2.

Usnesení
92/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/07 ze dne 1.
9. 2007 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., se
sídlem Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO 25321226, jakožto dodavatelem,
jehož předmětem je snížení počtu odběrných míst o odběrní místo T/131/1739
Benešovo nábřeží k datu 30. 6. 2021;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
93/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie č. 240/1/21TE mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651,
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760 05 Zlín, IČO 25321226, jakožto dodavatelem, jehož předmětem je
závazek dodavatele dodávat odběrateli v souladu s touto smlouvu tepelnou
energii pro odběrné místo T/131/1739 Benešovo nábřeží k datu 1. 7. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
94/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 5174004712/3
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s.,
Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO 61859575, jakožto provozovatelem, jejímž
předmětem je úprava vztahů, práv a povinností smluvních stran při dodávce
vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací odběrného místa Nad
Ovčírnou II 1295, Zlín, na dobu neurčitou, s účinností ode dne podpisu
smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu stanovovanou dle ceníku
provozovatele;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/11R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína číslo 75/17R/2017 ze dne 28. 8. 2017, kterým
Rada města Zlína souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku o výměře
do 270 m2, p. č. 574/67 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú.
Malenovice u Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami mezi Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, jako převodcem a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 574/67,
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, s
omezujícími podmínkami, uvedenými v příloze tohoto materiálu
souhlasí s pověřením
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením a podpisem smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
96/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy - nájem části nemovité věci mezi Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO: 70934860 jako pronajímatelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako nájemcem, dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
97/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. se založením Společenství vlastníků jednotek Podlesí IV 5348 ve Zlíně, se
sídlem Podlesí IV 5348, 760 05 Zlín a Společenství vlastníků jednotek Podlesí
IV 5349 ve Zlíně, se sídlem Podlesí IV 5349, 760 05 Zlín statutárním městem
Zlínem a dalšími vlastníky bytových jednotek v v domech č. p. 5348 a č. p.
5349 na ulici Podlesí IV ve Zlíně,
2. se Stanovami Společenství vlastníků jednotek Podlesí IV 5348 ve Zlíně a
se Stanovami Společenství vlastníků jednotek Podlesí IV 5349 ve Zlíně, dle
příloh,
3. s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, podpisem
stanov a všemi dalšími potřebnými kroky a jednáními vedoucími k založení a
vzniku předmětných společenství vlastníků jednotek,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
98/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 2 + 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, jako pronajímatelem
a
, trvale bytem
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Družstevní 4509 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 2021,
c) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000141450 ze dne 22.
7. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
bytem
jakožto nájemci, jehož
předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě
Okružní 4699 ve Zlíně o
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
99/11R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
se zrušením předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č.
2 v domě čp. 1215, který stojí na pozemku p. č. st. 1263 (Zálešná VI) v k. ú. a
obci Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
100/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 41289621/4
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mezi Moravskou vodárenskou, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc,
IČO 61859575, jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem, jejímž
předmětem je dodávka vody a odvádění odpadních vod za odběrné místo č.
400004881 (adresa odběrného místa Lipová 1634 ve Zlíně) na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu stanovovanou dle ceníku provozovatele;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
101/11R/2021

Rada města Zlína
ve věci Závěrečného účtu
souhlasí
I.
s celoročním hospodařením statutárního města Zlína za rok 2020
bez výhrad,
II.
II. s hospodařením statutárního města Zlína za rok 2020 dle
rekapitulace dle str. 1 - 2 přílohy a dle rozepsaného přehledu
hospodaření dle str. 3 - 72 přílohy (příjmy, financování, provozní
saldo, SIMU a ukazatel rozpočtové odpovědnosti, přehled o užití
revolvingového úvěru, investiční výdaje, provozní výdaje);
III.
III. s přehledem o hospodaření s finančními prostředky účelových
fondů statutárního města Zlína dle str. 111 - 137 přílohy;
bere na vědomí
IV.
výdaje dle místních částí dle str. 73 - 82 přílohy;
V.
Zprávu nezávislého auditora k Závěrečnému účtu statutárního
města Zlína za rok 2020;
VI.
vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Zlínem dle usnesení Rady města
Zlína č. 51-91/6R/2021 dle str. 105 - 110 přílohy;
VII. finanční vypořádání se státním rozpočtem a s Krajským úřadem
Zlínského kraje dle str. 83 - 104 přílohy;
doporučuje Zastupitelstvu města Zlína schválit body I., II. a III. a vzít na
vědomí body IV. až VII.
ve věci Účetní závěrky
souhlasí
I.
s účetní závěrkou a výsledkem hospodaření statutárního města
Zlína za období 1.1. - 31.12.2020 dle str. 138 - 164 přílohy;
II.
II. s vypořádáním výsledku hospodaření za rok 2020 takto:
výsledek hospodaření ve výši 141 549 309,01 Kč převést na účet
432 - výsledek hospodaření minulých účetních období;
bere na vědomí
III.
podrobné a doplňující informace k Účetní závěrce dle str. 165 - 201
přílohy;
IV.
IV. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního
města Zlína za rok 2020 dle str. 202 - 216 přílohy;
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína schválit body I. a II. a vzít na vědomí body III.
a IV.
Usnesení
102/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
103/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
104/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č.24/2021 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č. 9 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a
čísla řádku uvedeném v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
105/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2022 a
rozpočtového výhledu na roky 2023 - 2025 dle přílohy č.1.

Usnesení
106/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb, Smlouvy o
zvýhodněném úročení zůstatku na účtu a Smlouvy o internetovém
bankovnictví mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova
1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním všech
náležitostí smluv, jejich uzavřením, podpisy a regulací objemu
zhodnocovaných finančních prostředků.

Usnesení
107/11R/2021

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

Usnesení
108/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2021 příspěvkové
organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838, dle přílohy č. 1,
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2. odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín,
IČO: 00094838, dle přílohy č. 2.
Usnesení
109/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
program oslavy 700. výročí první písemné zmínky o městu Zlínu;
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města Zlína na realizaci
organizace oslavy 700. výročí první písemné zmínky o městu Zlínu v roce
2022 v celkové výši 7 293 030 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení vyčlenění finančních prostředků v
rozpočtu města Zlína na realizaci organizace oslavy 700. výročí první písemné
zmínky o městu Zlínu v roce 2022 v celkové výši 7 293 030 Kč.

Usnesení
110/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace na úhradu provozu veřejného koupaliště pro
žadatele KOUPALIŠTĚ LOUKY s.r.o., IČO 26966174, ve výši 250 000 Kč a
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, k dojednání ostatních náležitostí předmětné smlouvy a
jejího uzavření a podpisu.

Usnesení
111/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Bezpečně na silnicích, o.p.s., se sídlem
Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II-Nové Město, IČO: 28733932, jako
obdarovaným a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako dárcem, na poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč, na podporu projektu Na kole jen s přilbou pro rok 2021,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí,
uzavřením a podpisem předmětné smlouvy.

Usnesení
112/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupních smluv na prodej vyřazených služebních vozidel:
1. Škoda Fabia kombi, RZ: 3Z7 6011, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
bytem
jako kupujícím, za cenu ve výši 30.001,- Kč,
2. Škoda Superb, RZ: 1Z6 9010 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
za cenu 36.523,- Kč,
3. Toyota Hilux, RZ: ZLA 2169 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
bytem
jako kupujícím, za cenu 76.000,Kč,
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4. VW Golf plus, RZ: 2Z6 9909, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
bytem
, jako
kupujícím, za cenu ve výši 3.001,- Kč, které se rovnají nejvyšším nabídkám.
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a podpisem.
Usnesení
113/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
finální podobu aktualizované verze 2.11 Integrovaného plánu rozvoje území
Zlín pro období 2014-2020 dle přílohy č. 1.,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína souhlasit s finální podobou aktualizované verze
2.11 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020.

Usnesení
114/11R/2021

Rada města Zlína
ruší
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. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení
115/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby „Posouzení bezpečnosti vybraných
dětských hřišť ve Zlíně včetně jejich zařízení“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Eliška Gášková, Odbor městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
116/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekreační park Maják",
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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
117/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Úrazové pojištění strážníků MP Zlín" na období 6 let od 23. 12. 2021,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a dále
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Lenka Dobešová, Městská policie Zlín
Ivan Matějíček, Městská policie Zlín, zástupce odborové organizace
Mgr. David Vondrák, Městská policie Zlín
náhradníci
Mgr. Pavel Janík, Městská policie Zlín
Miroslav Mazurek, Městská policie Zlín
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
118/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby "Adventní Zlín 2021",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
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jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Jana Bazelová, členka RMZ
Eva Manišová, Oddělení cestovního ruchu a informací
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Pavel Stojar, náměstek primátora
Marie Svobodová, Oddělení cestovního ruchu a informací
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
119/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zlín, rekonstrukce
místní komunikace ulice Klabalská III“, a to dodavatele JASY Vsetín s.r.o.,
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852, s nabídkovou cenou
bez DPH ve výši 2 444 554,26 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
120/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Regenerace panelové sídliště Zlín – Podhoří – část 1“,
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy o dílo v zadávacím řízení „Regenerace
panelové sídliště Zlín – Podhoří – část 1“, a to dodavatele SWIETELSKY
stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, Oblast Zlín, se sídlem o.z.: Jahodová 494/60, Brněnské
Ivanovice 620 00 Brno, IČO: 48035599, nabídková cena: 5 318 269,76 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
121/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Pořízení
zásahového osobního automobilu pro JPO II/1 Zlín - Prštné“, a to dodavatele
EMBEFOR s.r.o., se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
IČO: 061 38 900, nabídková cena: 1 330 186,00 Kč bez DPH.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
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Usnesení
122/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na služby "Diagnostický průzkum mostů Z60, Z94, Z100 a
Z109 ve Zlíně", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností TESTSTAV
spol. s r.o., se sídlem Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava - Bělský Les,
IČO: 62301268 jako zhotovitelem, a to za cenu 326.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
123/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné
povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín,
Mladcová oprava silnice III/49016 a chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu",
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako objednatelem a Ing. Zdeňkem Vladykou, se sídlem Na
Honech I, 5540, 760 05 Zlín, IČO: 76532232 jako zhotovitelem, a to za cenu
488 000,- Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy.

Usnesení
124/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání společného územního a
stavebního povolení na akci "Rekonstrukce opěrné zdi, mostu a komunikace
ul. Náves, Zlín - Louky, I. etapa" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako objednatelem a zhotovitelem
společností STASYKON PV s.r.o., se sídlem Na blatech 367/60,
Domamyslice, 796 04 Proštějov, IČO 05878632 za cenu 465 000 Kč bez DPH
s termínem plnění do deseti měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
125/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Zlín-Lužkovice,
oprava MK na ul. Pod Jurým" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a firmou KKS spol. s r.o.,
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 423 40 802, jako zhotovitelem s cenou za dílo
ve výši 123 930,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
126/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Příluky – odpočinková plocha u
zvířátek” mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
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01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a AGROS Moravia spol. s r.o. se
sídlem Kudlov čp. 118, 760 01 Zlín, IČO: 25313533 jako zhotovitelem, za
celkovou cenu 105 328,13 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
127/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava mantinelů na dětském
hřišti č. 362 Vršava“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
Pavlacký s.r.o. se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČO:
63472902, jako zhotovitelem za celkovou cenu 233 144,38 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
128/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcových smluv o dílo na stříhání a ořezy keřových porostů –
živých plotů a ořezy obrostů z pat stromů mezi statutárním městem Zlín se
sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem
- pro část 1
se zhotovitelem Petr Böhm, sídlem Spytihněv ev.č. 9, 763 64 Spytihněv, IČO:
60374781, neplátce DPH, za cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka: 250,00 Kč
- pro části 2
se zhotovitelem Dalibor Šiška, sídlem Březnice 372, 760 01 Zlín, IČO:
05347793, neplátce DPH, za cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka: 275,00 Kč
- pro část 3
se zhotovitelem Dalibor Šiška, sídlem Březnice 372, 760 01 Zlín, IČO:
05347793, neplátce DPH, za cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka: 275,00 Kč
- pro část 4
se zhotovitelem Robert Černý, sídlem Na Vrše ev.č. 164, Jaroslavice, 760 01
Zlín, IČO: 10723625, neplátce DPH, za cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka:
248,00 Kč
- pro část 5
se zhotovitelem Robert Černý, sídlem Na Vrše ev.č. 164, Jaroslavice, 760 01
Zlín, IČO: 10723625, neplátce DPH, za cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka:
248,00 Kč
- pro část 6
se zhotovitelem Dalibor Šiška, sídlem Březnice 372, 760 01 Zlín, IČO:
05347793, neplátce DPH, za cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka: 275,00 Kč
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
129/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem nám. Míru 12, 760 01, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností
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ALABASTR - úklidové služby, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1635, 765 02
Otrokovice, IČO: 29212120 jako poskytovatelem, jejímž předmětem bude
provádění úklidových služeb, sečení trávy, úklid sněhu, dezinsekce a
deratizace pro objekty Infopointu Památníku Tomáše Bati (nám. T. G.
Masaryka 2734), návštěvních prostor Památníku Tomáše Bati (nám. T. G.
Masaryka 2570) a části vnějších ploch kolem Památníku Tomáše Bati, na dobu
určitou 1 rok, za předpokládanou cenu 412 000 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
130/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností Loom on the
Moon s.r.o., Heřmanova 829/14, 170 00 Praha, IČO: 02998041 jako
dodavatelem, jejímž předmětem bude vypracování realizační dokumentace
expozice o dějinách města Zlína, za cenu 300 000 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
131/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 4500210005 ze dne
18.3. 2021, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností The Brand
Plan s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČO: 02814340, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení a předání
služby do 31. 7. 2021.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
132/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a Filharmonií Bohuslava
Martinů, o.p.s., nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286 jako
nájemcem, jejímž předmětem bude nájem severního průčelí objektu Velké
kino (náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace velkoplošného
poutače na dobu určitou od 20. 9. 2021 do 31. 10. 2021 za částku 1 042 Kč
včetně DPH.
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
133/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
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760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a společností FILMFEST,
s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO 26273365 jako nájemcem, jejímž
předmětem bude nájem severního průčelí objektu Velké kino (náměstí Práce
2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace velkoplošného poutače na dobu určitou
od 1. 8. 2021 do 19. 9. 2021 za částku 1 271 Kč včetně DPH.
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
134/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s aktualizací plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v
k.ú. Bohuslavice u Zlína v části týkající se k.ú. Salaš u Zlína, zpracovaným
firmou GB-geodézie, spol. s r.o., IČO 26271044, Tuřanka 1521/92b, Slatina,
627 00 Brno dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína tuto aktualizaci plánu společných zařízení ke
schválení

Usnesení
135/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové organizace,
se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01 Zlín, IČO 71008021, které se konalo
dne 28. 05. 2021
jmenuje
Mgr. Karin Frýdlovou ředitelkou Základní školy Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové organizace, se sídlem Havlíčkovo nábř.
3114, 760 01 Zlín, IČO 71008021, s účinností od 01. 08. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších
úkonů souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných
rejstřících.

Usnesení
136/11R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 103/7R/2021 ze dne 12. 5. 2021, ve znění "Rada
města Zlína souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../…. o pouličních
uměleckých produkcích, dle přílohy č. 1, doporučuje Zastupitelstvu města
Zlína ke schválení.",
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../…. o pouličních uměleckých
produkcích, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
137/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
použití heraldického znaku statutárního města Zlína na vlajku Velkého
dechového orchestru města Zlína, který v roce 2021 oslaví 100. výročí
založení

Usnesení
138/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Dětský den s Přístavem" na prostranství severně od
Restaurace Přístav, dne 19.6.2021 od 15:00 do 22:00 hodin pořadatelů
BLAVENMACK s.r.o., IČ: 04524454, se sídlem Přístav 178, Příluky, 760 01
Zlín a Sdružení za zdravé Příluky, IČ: 26610612, se sídlem Dolní dědina 238,
Příluky, 760 01 Zlín:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na parc. č. 1134/5
v k. ú. Příluky, v souladu s platnými vládními nařízeními.

Usnesení
139/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Fun Park Fabrika" na prostranství parkoviště na místě
původních budov 24, 25, 26 a 16 v bývalém průmyslovém areálu p. č.
1119/134, 3301, 1119/243 v k. ú. Zlín ve dnech 1. 7. 2021 až 30. 9. 2021 od
7:00 do 21:00 hodin pořadatele Tristera s.r.o., Nuselská 262/34, 140 00 Praha
4, IČO: 24736830:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství parkoviště na
místě původních budov 24, 25, 26 a 16 v bývalém průmyslovém areálu, v
souladu s platnými vládními nařízeními.

Usnesení
140/11R/2021

Rada města Zlína
jmenuje
členy poroty a jejich náhradníky pro hodnocení návrhů v soutěži na přestavbu
a dostavbu radnice ve Zlíně:
Řádní členové závislí:
Jiří Korec, primátor města
Pavel Brada, náměstek primátora
Pavel Stojar, náměstek primátora
Řádní členové nezávislí:
Antonín Novák, architekt
Zdeňka Vydrová, architektka
Ivan Bergmann, architekt
Miroslav Pospíšil, architekt
Náhradníci závislí:
Tomáš Lang, tajemník magistrátu
Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
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Náhradníci nezávislí:
Lukáš Blažek, architekt
Ladislava Horňáková, kunsthistorička
Usnesení
141/11R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s pořízením změny Územního plánu Zlína v souladu s ust. §44 písm. a) a § 55
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
dle přílohy č. 1 podle bodů:
1) změna v lokalitě plochy pod sportovní halou (býv. Novesta) na pozemcích
parc. č. 1000/7, 1000/8, 1000/15, 1000/16 a st. 5767, v k.ú. Zlín z přestavbové
plochy občanské vybavenosti - tělovýchovy a sportu (OS) id. č. 1087 na
plochu smíšenou v centrální zóně - městské centrum (SO.1),
2) změna pozemku parc. č. 832/2 v k.ú. Kudlov z Plochy smíšené
nezastavěného území S* na Plochy bydlení specifických forem – BX, a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
souhlasí
pořídit změnu Územního plánu Zlína v souladu s ust. §55a odst.1 zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zkráceným
postupem a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
142/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací dokumentaci v aktuálním znění, pro nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a parkoviště
P+R Zlín-Příluky“

Usnesení
143/11R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 01 Zlín IČ: 00283924 a firmou Trelleborg Wheel Systems Czech
Republic a.s., se sídlem Švehlova 1900/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10,
pobočka Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1740, 765 01, IČ: 00012190, dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
v.r.

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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