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
23. schůze

6. 12. 2021

Usnesení
1/23R/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 (prodávajícím) a
, jakožto budoucím kupujícím
(kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3124/15
o výměře do 25 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, dle geometrického zaměření po
kolaudaci přístavby k rodinnému domu č. p. 6461 na ul. Podvesná V 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
doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení;
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000151862 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu části pozemku p. č.
3124/15 o výměře 25 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování
přístavby k rodinnému domu č. p. 6461 na ul. Podvesná V ve Zlíně, do
31. 12. 2022;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
2/23R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. ev. 482, garáž, nacházející se na
pozemku p. č. st. 5772, k. ú. Zlín, obec Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
3/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
vrácení zaplaceného nájemného Společenství vlastníků jednotek domu
Javorová 4518 ve Zlíně, se sídlem Javorová 4518, 760 05 Zlín, IČO 04174101
v celkové částce 30 898 Kč za pronájem části pozemku p. č. 2001/16 k. ú.
Zlín, pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu
č. p. 4518 na ulici Javorová ve Zlíně po splnění podmínek Oddělení
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prostorového plánování a Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína.
Usnesení
4/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000190116 ze dne
19. 2. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
oba bytem
jakožto
dosavadním vypůjčitelem a
a
, oba
bytem
jakožto novým vypůjčitelem, jehož
předmětem je změna osob na straně vypůjčitele z
a
na
a
části pozemku
p. č. 980/76, k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
5/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o zemědělském pachtu č. 4000192387
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a Břetislavem Škabrahou, se sídlem
Chrastěšovské paseky 35, 763 12 Vizovice, IČO 65822994, jakožto
pachtýřem, jejímž předmětem je skončení pachtu pozemků p. č. 1167
o výměře 6706 m2, p. č. 165/5 o výměře 989 m2, p. č. 165/6 o výměře 3456
m2, p. č. 189/8 o výměře 2202 m2, p. č. 189/9 o výměře 2103 m2, p. č. 189/20
o výměře 4673 m2, p. č. 189/21 o výměře 504 m2 a p. č. 189/22 o výměře
3836 m2, vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
propachtovatelem a Š bioagro s.r.o., se sídlem Chrastěšovské paseky 35, 763
12 Vizovice, IČO 10957146, jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
pozemků p. č. 1167 o výměře 6706 m2, p. č. 165/5 o výměře 989 m2, p. č.
165/6 o výměře 3456 m2, p. č. 189/8 o výměře 2202 m2, p. č. 189/9 o výměře
2103 m2, p. č. 189/20 o výměře 4673 m2, p. č. 189/21 o výměře 504 m2 a p.
č. 189/22 o výměře 3836 m2, vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín k
zemědělskému využití, za pachtovné ve výši 0,0447 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 1 rok, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
6/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
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smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN, kabelový pilíř NN, uzemnění v rámci akce „Lhotka u Zl., Kočica
p.č. 1142, kabel NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, usn. č. 19/13Z/2012
přes pozemek p. č. 195/1, p. č. 1140, k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
7/23R/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, uzemnění v rámci akce „Štípa-Zl, Stará Cesta, p. Vašíř, kab. NN“,
na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012 usn. č. 19/13Z/2012 přes pozemek
p. č. 583/1, k. ú. Štípa, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
8/23R/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, přípojkové a rozpojovací skříně NN v rámci akce „PřílukyPekárenská, Město, přel. ven. ved. NN“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012 usn. č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. st. 236, p. č. 1152/2, p. č.
1152/5, p. č. 1524/1, p. č. 1525/1, p. č. 1525/2, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
9/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000170215 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
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statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a Teplo Zlín, a. s., se sídlem Družstevní 4651,
760 01 Zlín, IČO 25321226, jakožto oprávněným a Zálešná, s.r.o., se sídlem
Potoky 552, 760 01 Zlín, IČO 28358040, jakožto investorem, jehož
předmětem je prodloužení doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
do 31. 12. 2022 v rámci akce „Výměníková stanice Zálešná“;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
10/23R/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 „Příluky-Pampelišková, ELSO, kabel. ved. NN“, na
dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012 usn. č. 19/13Z/2012 přes pozemek
p. č. 1392/3, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
11/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/59 o výměře 13 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín pro parkovací stání k bytové jednotce č. 4 v domě č. p. 1080 na ul. Bratří
Sousedíků ve Zlíně.

Usnesení
12/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. 1381/59 o výměře 37 m2, k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín za účelem již dříve vybudovaného zařízení k měření energií plynu a
elektro k rodinnému domu č. p. 387 na ul. Boněcko II ve Zlíně–Přílukách.

Usnesení
13/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 3249/5 o celkové
výměře do 75 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 1303 na ul. Zálešná IV ve Zlíně, včetně vybudování
zpevněných ploch kolem rodinného domu a oplocení.

Usnesení
14/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 234/7 o výměře 240 m2, k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu.
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Usnesení
15/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, jehož předmětem je rozšíření
předmětu nájmu o část pozemku p. č. 234/27 z výměry 220 m2 nově na
výměru 250 m2 a část pozemku p. č. 234/8 z výměry 100 m2 nově na výměru
508 m2, oba k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu.

Usnesení
16/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3877/4 o výměře 85 m2 (díl 7a) k. ú.
Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému účelu.

Usnesení
17/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemky p. č. 3928/1 o výměře 822 m2 a p. č. 3932/1
o výměře 928 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému účelu pro stávajícího
uživatele pozemků.

Usnesení
18/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4000205117 ze dne 26. 11. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností OBEK SERVIS a.s., se
sídlem Panelová 289/6, 190 15 Praha 9, Satalice, IČO 45476781, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je zrušení ustanovení týkající se vyloučení
automatického prodloužení účinnosti smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem;
schvaluje
záměr na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4000205117, jehož
předmětem je změna účinnosti smlouvy na pronájem části pozemku p. č.
979/86, k. ú. Zlín, obec Zlín pro umístění staveniště z doby určité do
31. 12. 2021 na dobu určitou do 31. 3. 2022.

Usnesení
19/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, prodat část pozemku p. č. 1544/1 o výměře do 35 m2, k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín, pro příjezd a přístup k rodinnému domu č. p. 488
na ul. Za Kapličkou ve Zlíně - Příluku a údržbu zeleně.

Usnesení
20/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1183/6 o výměře do 85 m2, k. ú. Prštné, obec
Zlín, pro scelení pozemků.

Usnesení
21/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit pozemky p. č 1427 o výměře 200 m2 a p. č. 986/7
o výměře do 5 m2, oba k. ú. Štípa, obec Zlín, pro zajištění přístupu a příjezdu
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k pozemkům p. č. 1441, p. č. 1433/2 a p. č. 1433/3, k. ú. Štípa.
Usnesení
22/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 979/24 o výměře do
50 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání pozemku.

Usnesení
23/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p. č. 3247/7, k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 55 m2 za účelem vybudování přístavby a vstupního schodiště
u bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 1422 na ul. Podvesná XII ve Zlíně.

Usnesení
24/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 4000181546 ze dne 29. 10. 2018
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností AIP, spol. s r.o., se
sídlem Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO 46902481, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je zrušení ustanovení týkající se vyloučení automatického
prodloužení účinnosti smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem;
schvaluje
záměr na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 4000181546, jehož
předmětem je změna účinnosti smlouvy na pronájem částí pozemků p. č.
1645/2 a p. č. 1645/27 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro umístění staveniště
z doby určité do 31. 12. 2021 na dobu určitou do 30. 6. 2022.

Usnesení
25/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k příkazní smlouvě č. 4000205184 ze dne 23. 12. 2020 za
účelem zprostředkování výkupu pozemků pro IV. etapu skládky Suchý důl,
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako příkazcem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se
sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČO 60711086, jako
příkazníkem, jehož předmětem je prodloužení doby trvání příkazní smlouvy
do 31. 12. 2022;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
26/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností CETIN a. s.
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, jako
oprávněným a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti
spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení ke stavbě
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"11010-099517 VPIC Zlín, kruhová křižovatka ul. Vodní" dle geometrického
plánu č. 9442 - 143/2021.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy.
Usnesení
27/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve
vlastnictví ČR - ÚZSVM mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO:
69797111, jako úřadem a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako stavebníkem, jejímž předmětem je prokazující
souhlas Úřadu s realizací stavebního záměru „silnice III/4912: Zlín - Štípa,
ulice Nová cesta, sesuv“ na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu, a to za
úplatu stanovenou Úřadem postupem dle platných právních předpisů,
minimálně ve výši 1000,- Kč.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy.

Usnesení
28/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v II. nadzemním podlaží budovy na
adrese Burešov 4886, Zlín o výměře 27,82 m2.

Usnesení
29/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
Masarykova 1242, Zlín-Malenovice o výměře 165,31 m2.

Usnesení
30/23R/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
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. podzemním podlaží budovy na adrese Středová 4786,
Zlín o výměře 79,30 m2, za účelem ateliéru - depozitu, 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
31/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Plazma Plus s.r.o., se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní
Břežany, IČO 09533567, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor o výměře 22 m2 nacházejících se v I. nadzemním podlaží
budovy na adrese Dlouhá 4211–4217 (č. jednotky 4217/6), Zlín za účelem
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provozu centra na odběr plazmy, za nájemné ve výši 3 200 Kč/m2/rok bez
DPH, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, nejdříve však po
uplynutí pěti (5) let ode dne předání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci,
při zachování možnosti okamžitého odstoupení od smlouvy v případě
podstatného porušení nájemní smlouvy a dále možnosti smluvních stran
odstoupit od smlouvy v tříměsíční lhůtě ze závažných důvodů zůstane
zachována;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína nájemci společnosti Plazma Plus
s.r.o., se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČO 09533567 s
provedením technického zhodnocení nebytových prostor o výměře 22 m2
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211–4217
(č. jednotky 4217/6), Zlín pronajatých za účelem zřízení centra na odběr
plazmy, a to na náklady nájemce a odepisování tohoto technického
zhodnocení nájemcem.
Usnesení
32/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a manžely
a
trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Slezská 5258 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 12. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
33/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 50/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.11 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
34/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
35/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2021 poskytnutých městu
na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které
nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání
RMZ v roce 2021,
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2. přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2021, které nebyly
součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMZ
v roce 2021 a které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, ale umožní
správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové
skladby v závislosti na jejich druhu
Usnesení
36/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č.2 Plánu tvorby a použití investičního fondu a Odpisového plánu
a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2021 příspěvkové
organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2.

Usnesení
37/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu
v roce 2021 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838,
dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
38/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici č. .../SM/2021 o vyřazování dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku statutárního města Zlína, stanovování jeho ceny a způsobu odprodeje,
dle příloh.

Usnesení
39/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
dokument "Analýza dopravního systému" v rámci projektu SUMP
(Sustainable Urban Mobility Plan) - Plán udržitelné městské mobility města
Zlína.

Usnesení
40/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jednací řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou
zakázku „Rozšíření MIS Cityware - dodatek č. 5“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů
v zadávacím řízení, zejména podpisem dodatku s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky,
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
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Usnesení
41/23R/2021

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zlín, Prštné –
projektová dokumentace (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti akce
Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné – Podbaba“, zadávanou v
otevřeném řízení, a to podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby „Zlín, Prštné – projektová dokumentace (DUR+DSP)
včetně inženýrské činnosti akce Pravobřežní komunikace v úseku Zlín, Prštné
– Podbaba”,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
42/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Galavečer u
příležitosti oslavy výročí první písemné zmínky o městu Zlínu", zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016
sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Galavečer u příležitosti
oslavy výročí první písemné zmínky o městu Zlínu", a to dodavatele
AGENTURA VELRYBA, s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583, 76001 Zlín, IČO:
26910071, s nabídkovou cenou 1.830.000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem.

Usnesení
43/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Multižánrový
festival ZLÍN ŽIJE", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Multižánrový festival
ZLÍN ŽIJE", a to dodavatele AGENTURA VELRYBA, s.r.o., se sídlem

- 10 -

Obeciny I 3583, 76001 Zlín, IČO: 26910071, s nabídkovou cenou 2.460.000
Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
44/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace
a zajištění inženýrské činnosti č. 4400211126, uzavřené 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 na akci
"Rekonstrukce opěrné zdi, mostu a komunikace ul. Náves, Zlín - Louky, I.
etapa" jehož předmětem je prodloužení dílčího termínu plnění do 30. 3. 2022
a tím i celkového termínu plnění do 30. 4. 2022,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem dodatku.

Usnesení
45/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400211117 na stavební práce mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238, 100 00
Praha, IČO: 43005560, jako zhotovitelem na realizaci stavebních prací „Zlín
- oprava komunikace a chodníku v ulici Vršavská po ulici Sokolská včetně
odvodnění“, jehož předmětem je zúžení předmětu smlouvy o méněpráce
a snížení ceny díla o 37 791 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem dodatku č. 1,

Usnesení
46/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4400180114 na služby
"Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnost na akci
Zlín - Revitalizace ulice J. A. Bati", uzavřené mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem
a Ing. Kamilem Prokůpkem, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO:
72318481, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení přerušení
provádění díla do 31.12.2022.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem.

Usnesení
47/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 021 0090 na stavební práce
"Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter - část Vodní biotop" ze dne
20. 4. 2021 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností KKS, spol.
s r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802, jako zhotovitelem,
jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
ve výši 879 656,36 Kč bez DPH a zúžení předmětu smlouvy o méněpráce ve
výši 35 000 Kč bez DPH, dle zdůvodnění

- 11 -

pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
48/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č. 1700140068 o poskytování služeb v
rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 002 83 924, jako
zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín Louky, Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČ: 607 11 086, jako pověřenou
osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 3 a 4 dle zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí příloh a jejich podpisem.

Usnesení
49/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210128 ze dne 16.8.2021 na
realizaci stavebních prací „Dílčí oprava vnitrobloku Hony I – SO 400 Dětské
hřiště“, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Sportovní
hřiště s.r.o. se sídlem L. Košuta 2907, 760 01 Zlín, IČO: 04929845, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla, a to
nejpozději do 4 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, dle zdůvodnění,
a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku č. 1 ke smlouvě a jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
50/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Revitalizace parku u Kudlovské
přehrady ve Zlíně – oprava průchozích pěšin“, mezi statutárním městem Zlín
jako objednatelem a Lubomírem Maděrou, sídlem Zálešná IV 1175, 760 01
Zlín, IČO: 18152163, jako zhotovitelem za celkovou cenu 213 290,20 Kč bez
DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
51/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Pročištění příkopu pro záchyt
extravilánových vod nad ulicí Pod rozhlednou, Zlín, místní část Letná” mezi
statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem Pavel Laciga,
sídlem Náves 67, 763 61 Pohořelice, IČO: 12745961 za celkovou cenu 111
950,00 Kč bez DPH a
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
52/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení vodovodní přípojky pro pítko mezi statutárním
městem Zlín jako objednatelem a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO: 61859575 jako zhotovitelem v souvislosti s akcí „Velíková –
prostor kolem kanceláře místní části“ za cenu dle skutečných nákladů, které
dle předběžného rozpočtu zhotovitele nepřevýší částku 20 000,00 Kč bez DPH
a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem a uzavřením
smlouvy

Usnesení
53/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín jako
odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., IČO: 61859575, se
sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc 9 jako provozovatelem, jejímž
předmětem je dodávka vody a odvádění odpadních vod ve vztahu
k odběrnému místu "Objekt sociální rehabilitace, Zlín",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400210071 na stavební práce
"Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509,
Zlín" ze dne 10. 6. 2021 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
KERAMO D-Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO: 277 16 104,
jako zhotovitelem, jehož předmětem je posunutí doby dokončení stavebních
prací do 12. 2. 2022, dle zdůvodnění
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/23R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č. 3000210336 ze dne 4. 3. 2021
mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, jako poskytovatelem a obchodní korporací Nemovitosti města
Zlína, spol. s r.o., IČO 28342038, se sídlem náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín,
jako příjemcem, jehož předmětem je změna termínu pro předložení
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vyúčtování dotace z 10. 12. 2021 na 30. 11. 2022,
souhlasí
s pověřením Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku č. 1 předmětné smlouvy a uzavřením tohoto dodatku,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
56/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120043 ze dne 27. 11.
2012 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Domem dětí a mládeže ASTRA Zlín,
příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, IČO
75833514, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
výpůjčky o část pozemku p. č. 980/53 o výměře 701,88 m2, o pozemek p. č.
980/79 o výměře 815 m2, o pozemek p. č. 980/78 o výměře 760 m2, o
pozemek 980/228 o výměře 87 m2, o pozemek p. č. st. 6828 o výměře 596
m2, vše v k. ú. Zlín, obec Zlín a o výpůjčku Vývěsky - zahrada SVČ Kotěrova
u vstupu - inventární číslo 218914 v účetní ceně 13 000 Kč, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou tři měsíce, s účinností od 1. 1. 2022,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo - servisní služby mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem
a společností ZASYS – ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o., se sídlem
Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, IČO: 02087219, jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je provádění pravidelného servisu, prohlídek a funkčních zkoušek
uzavřeného kamerového systému (CCTV), za cenu 25 570 Kč bez DPH ročně,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o "Poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací", č. smlouvy 1900190025 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
účastníkem a společností Alcaserv Czech, a.s., se sídlem Valentinská 10/20,
110 00 Praha, IČO: 04125622, jako poskytovatelem, jehož předmětem je
prodloužení platnosti smlouvy 28. 2. 2022 dle zdůvodnění,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí dodatku č. 3,
jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
59/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na provádění oprav a servisních služeb na detekci
CO mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako objednatelem, a společností ZASYS ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s. r. o., se sídlem Budovatelská 4821,760 05
Zlín, IČO 02087219, jako poskytovatelem, na základě kterého bude
poskytovatel provádět servis, opravy, provozní zkoušky, kalibraci čidel a
revize na zařízení detekce výfukových plynů pro podzemní parkoviště budovy
Kongresového centra Zlín, na dobu neurčitou
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
Smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
4100120008 ze dne 28. 3. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2012, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Morava, spol. s
r.o.,Zlín, se sídlem Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, IČO 60724889, jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu budovy č. p. 4395, která je
součástí pozemku p. č. st. 6828, v k. ú. Zlín, obci Zlín, k 31. 12. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
61/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů,
a to mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12 , Zlín, PSČ: 761 40, IČO:
00283924, jako objednatelem a POST BELLUM, z. ú., se sídlem Praha 2,
Vinohrady, Španělská 1073/10, IČO: 26548526, jako realizátorem, jejímž
předmětem je spolupráce objednatele a realizátora na projektu „Příběhy našich
sousedů“, kdy objednatel poskytne realizátorovi finanční příspěvek na
realizaci projektu podle této smlouvy ve výši 187 700 Kč,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním podrobností
a podpisem předmětné smlouvy.

Usnesení
62/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12,
760 01, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností ONplan lab s.r.o.,
Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha, IČO: 03481387 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem bude vypracování Strategie rozvoje kultury a kreativních
odvětví města Zlína na období 2023 - 2028, za nabídkovou cenu 413 000 Kč
bez DPH;
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
63/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi autorem díla, prof. Kurtem Gebauerem, ak.
soch., bytem Dělostřelecká 653/3, 160 00 Praha 6, DIČ CZ410818429 jako
prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě uměleckého díla
"Housenka raného kapitalismu za celkovou částku 300 000 Kč;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o propagaci a reklamě mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO: 00283924 a společností TESCOMA s.r.o.,
U Tescomy 241, 760 01 Zlín, IČO: 46981691, na dobu určitou do 31.12.2022
prostřednictvím Alternativy - kulturního institutu Zlín, kde se TESCOMA
s.r.o. zavazuje zaplatit 15 000 Kč + DPH v zákonné výši a Alternativa kulturní institut Zlín se zavazuje prezentovat logo a výrobky společnosti
TESCOMA s.r.o. formou výstavy ve vyhrazených prostorech;
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Stojara, dojednáním a uzavřením ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě číslo 2800 14 0205, uzavřené dne
31.7.2014 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako pronajímatelem a Zlínským zámkem, o.p.s., Soudní 1, 760 01
Zlín, IČO: 29374511 jako nájemcem, jehož předmětem je upřesnění rozsahu
předmětu nájmu dle důvodové zprávy;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
výpovědi a jejím podpisem.

Usnesení
66/23R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 92/20R/2021 ze dne 25. 10. 2021 ve znění: "
Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o zajištění služby mezi
statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, jako objednatelem a společností HP TRONIC, s.r.o., IČO 60323418,
sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, jako dodavatelem, jejímž předmětem
je zajištění pohoštění a prostor na akci "Předvánoční setkání zaměstnanců
statutárního města Zlína" za cenu 394 751 Kč bez DPH (hrazeno z prostředků
FKSP, spolufinancování zaměstnanců v předpokládané výši 50 000 Kč včetně
DPH, dle počtu přihlášených osob)"
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Usnesení
67/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výši poplatků za školné a stravné v organizačních složkách SMZ - jeslích
a rehabilitačním stacionáři (viz příloha) s účinností od 1. 1. 2022.

Usnesení
68/23R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávky za dlužníkem: WELIA IT s.r.o, Šumavská 416/15, Brno,
IČO 28299353 - pohledávka za prodloužení domény "stacionar.cz" v celkové
výši 278,- Kč bez příslušenství.

Usnesení
69/23R/2021

Rada města Zlína
uděluje
souhlas Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvkové organizaci, se sídlem
Zlín, Tyršovo nábřeží 801, IČO 75833514, jako pronajímateli, s uzavřením
Smlouvy o nájmu nebytových prostor se Základní uměleckou školou Morava,
spol. s r. o., se sídlem Zlín, Kotěrova 4395, IČO 6072488, jako nájemcem,
jejímž předmětem bude nájem nebytových prostor v budově č. p. 4395 na ulici
Kotěrova ve Zlíně, o výměře 407,38 m2, za nájemné ve výši 4 074,00 Kč/rok,
na dobu neurčitou od 1. 1. 2022

Usnesení
70/23R/2021

Rada města Zlína
uděluje
spolku HC Berani Zlín, z.s., Zlín, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČO
00531928, jako nájemci Zimního stadionu Luďka Čajky, na adrese Březnická
4068, Zlín, souhlas k instalaci kamerového systému se záznamem před
prostranstvím Zimního stadionu Luďka Čajky, Březnická 4068, Zlín, kdy
instalace i užívání kamerového systému musí být v souladu s právními
předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů, vše bude na náklady
HC Berani Zlín, z.s. s tím, že v případě ukončení smluvního vztahu nebude
HC Berani Zlín, z.s. požadovat úhradu nákladů instalace kamerového systému
od statutárního města Zlína.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
71/23R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
se zněním Strategického plánu pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín
na období 2021-2025 pro Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón dle přílohy;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
72/23R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 102/20R/2021 ze dne 25. 10. 2021 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního
města Zlína na sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní
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smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČO
22848410, 18 000 Kč, XI. mezinárodní Mikulášský pohár města Zlína ve
vzpírání všech kategorií 2021; pověřuje Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením
a podpisem."
Usnesení
73/23R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
změnu jmenovitého složení Komise místní části Jaroslavice dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
74/23R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Lezecký klub Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, ve výši 10 000 Kč,
Akademické mistrovství České republiky,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/23R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 49/2021 tab. 8 a 9 – navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
76/23R/2021

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

Usnesení
77/23R/2021

Rada města Zlína
pověřuje
Odbor tiskový a cestovního ruchu - oddělení cestovního ruchu:
1) k uzavíráním smluv o pronájmu a podnájmu prodejních stánků nebo
prodejních míst v rozsahu potřebném pro realizaci prodejů v rámci
provozování trhů a tržiště na náměstí Míru, za cenových podmínek dle přílohy,
2) k udělení plné moci Technickým službám Zlín, s.r.o., sídlem Louky,
Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, aby při uzavírání těchto smluv
zastupovaly statutární město Zlín.

Usnesení
78/23R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci Mgr. Aleše Dufka na post neuvolněného člena Zastupitelstva města
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Zlína ve funkci náměstka primátora a člena Rady města Zlína ke dni
31. 12. 2021 s tím, že mandát člena Zastupitelstva města Zlína zůstává
Mgr. Aleši Dufkovi zachován,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
s volbou pana Vojtěcha Volfa, neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína,
do funkce náměstka primátora a člena Rady města Zlína s účinností od
1. 1. 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zvolení.
Usnesení
79/23R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením části usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 7/UstavujícíZ/2018
ze dne 1. 11. 2018 ve věci delegování kompetencí na náměstka primátora
Mgr. Aleše Dufka podle ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecních zřízení), v části:
"náměstek primátora - neuvolněný člen Zastupitelstva města Zlína
Mgr. Aleš Dufek
- bezpečnost a krizové řízení
- oblast sociální
- péče o zdravotně postižené
- oblast IT a eGovernment"
ke dni 31. 12. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení,
souhlasí
s účinností od 1. 1. 2022 se změnou a doplněním delegování kompetencí na
náměstka primátora podle ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecních zřízení), takto:
náměstek primátora - neuvolněný člen Zastupitelstva města Zlína
Vojtěch Volf
- bezpečnost a krizové řízení
- oblast sociální
- péče o zdravotně postižené
- oblast IT a eGovernment
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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