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
6. schůze

29. 3. 2021

Usnesení
1/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupující, jejímž předmětem
je prodej části pozemku p. č. 3256/13 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 45 m2
zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 6705 na ul. Zálešná VI ve
Zlíně, za cenu ve výši dle platné CMZ v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/6R/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 Top Zlin
Residences s.r.o., Mánesova 1078/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO
08207909, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 1226/1 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře 31 m2 za
účelem vybudování sjezdu z komunikace vč. přístupového chodníku na
pozemky p. č. 546/4, p. č. 546/5, p. č. 546/6, p. č. 546/7, p. č. 546/8, p. č. 546/9
vše k. ú. Kostelec u Zlína v rámci výstavby „Bytového komplexu Kostelec u
Zlína“, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce č. 4000141667 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 575/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 25 m2 pro sjezd z komunikace na pozemek p. č. 854/1 k. ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
4/6R/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. 575/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 28 m2 za účelem rozšíření stávajícího sjezdu z komunikace včetně
přeložky veřejného osvětlení u rodinného domu č. p. 480 na ul. Prlovská ve
Zlíně
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. 575/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 20 m2 pro sjezd z komunikace k rodinnému domu č. p. 480 na ul.
Prlovská ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/6R/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 Teplo Zlín, a. s., Družstevní 4651, 760 05
Zlín, IČ 25321226, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – horkovodní přípojka pro BD č. p. 418891, Kvítková, Zlín, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 645/6 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/6R/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 CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační
vedení – optické a metalické kabely, dvojitý sloup, rozvaděče v rámci akce
„VPIC Zlín, BD na Slanici“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 297/1, p. č. 1182/6, p. č. 1503 k. ú. Prštné, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
Usnesení
7/6R/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 CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační
vedení – přípojka NN, elektropilíř, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012
přes pozemek p. č. 1122/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
8/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN a kabelová skříň NN v rámci akce „Malenovice, Mikulka č.p. 120,
kabel NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 65/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – nadzemní
kabelové vedení NN, podpěrný bod NN, kabelová skříň NN v rámci akce
„Zlín, p. Hamrlík, venkovní ved.“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 3249/5, p. č. 3249/6, p. č. 3249/7 k. ú. Zlín,
obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
10/6R/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, kabelový pilíř NN, sloup NN, uzemění v rámci akce „Malenovice,
Balant p.č. 1934/2, kab. NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1934/17 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/6R/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 – kabelové vedení
NN v rámci akce „Prštné, Pod Rozvodnou, BZ Invest, kab. NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 550/21, p. č.
550/71, p. č. 550/110, p. č. 550/128, p. č. 550/146, p. č. 550/199 k. ú. Prštné,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/6R/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 – kabelové vedení
VN a telekomunikační síť (HDPE trubka) v rámci akce „Prštné, Pod
Rozvodnu, p. Ent, přel. VN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 550/21, p. č. 550/71, p. č. 550/199 k. ú. Prštné,
obec Zlín a p. č. 1414/31 k. ú. Zlín, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
13/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN a kabelový pilíř NN v rámci akce „Příluky, Daníček, kabelová
smyčka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1645/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 170 m2 za účelem údržby travního porostu, umístění živého plotu a
vybudování branek k rodinnému domu č. p. 6006 na ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
15/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1184/1 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o celkové výměře 25 m2 za účelem vybudování parkovacího stání
k rodinnému domu č. p. 412 na ul. Želechovická ve Zlíně - Přílukách

Usnesení
16/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 3803/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 41 m2
zastavěný přístavbou k rodinnému domu č. p. 3136 na ul. Zálešná I ve Zlíně

Usnesení
17/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 50
m2 zastavěnou přístavbou k rodinnému domu č. p. 1238 na ul. Zálešná VIII
ve Zlíně

Usnesení
18/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit 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 ul. Měsíční ve Zlíně - Přílukách
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Usnesení
19/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3020/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 150
m2 za účelem vybudování sjezdu do 1. podzemního podlaží objektu č. p. 4345
na ul. Kúty ve Zlíně

Usnesení
20/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část 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

Usnesení
21/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout části pozemku p. č. 656/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 42 m2 za účelem vybudování parkoviště, sjezdu z
komunikace a umístění odpadního kontejneru po dobu stavebních úprav
rodinného domu č. p. 157 na ul. Díly III ve Zlíně

Usnesení
22/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 249/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře 21 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace,
parkovacího stání a dvou přístupových chodníků k rodinnému domu č. p. 1163
na ul. Komenského ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
23/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmou, prodat, vypůjčit části pozemků p. č. 3249/13 a p. č. 3249/23
oba k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 105 m2 za účelem vybudování
přístavby k rodinnému domu č. p. 6650 na ul. Zálešná VIII ve Zlíně, včetně
terasy, chodníku, okapového chodníku a schodiště

Usnesení
24/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1346/3 k. ú. Štípa, obec Zlín o celkové
výměře 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1444/109 k. ú. Štípa

Usnesení
25/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části 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. 376 na ul. Na Výsluní
ve Zlíně

Usnesení
26/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141978 ze dne 10. 11.
2014, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p. č.
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768/39 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměru do 400 m2, za účelem údržby zeleně
Usnesení
27/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 707/2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 47 m2 za účelem údržby zeleně a plochy před
vjezdem do garáže k domu č. p. 2951 na ul. Dolní ve Zlíně

Usnesení
28/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemků p. č. 1381/59 a p. č. 1381/2 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o celkové výměře do 40 m2 za účelem vybudování komunikace pro
lokalitu rodinných domů Boněcko – prodloužení příjezdu k pozemkům p. č.
1381/58, p. č. 1381/62 a p. č. 1381/63 k. ú. Příluky u Zlína

Usnesení
29/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr bezúplatně převést, prodat 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, pro scelení
pozemků v uzavřeném areálu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Usnesení
30/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3890/2 o výměře 400 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
31/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 979/24 o výměře do 15 m2 k. ú.
Zlín, obec Zlín pro parkovací stání

Usnesení
32/6R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 1480/1 o výměře 144 m2 k. ú. Kudlov, obec
Zlín pro rozšíření zahrady
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 1480/1 o výměře 63 m2 k. ú. Kudlov, obec
Zlín pro rozšíření zahrady

Usnesení
33/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a manželi
,
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka nebytového prostoru,
nacházejícího se v budově (garáži) s číslem evidenčním 3419, umístěné na
pozemku p. č. st. 6810, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem parkování osobního
vozidla, na dobu určitou do doby zahájení demolice budovy v rámci majetkové
přípravy stavby "Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 - I/49 - 3. úsek Obchvat
Zálešné", s výpovědní dobou 2 měsíce, přičemž tato výpůjčka bude
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realizována pouze v případě, že dojde k převodu uvedené nemovitosti do
vlastnictví statutárního města Zlína, za podmínek uvedených ve zdůvodnění
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy
Usnesení
34/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Moučka-SYMO s.r.o., Pasecká 2519,
760 01 Zlín, IČO 06760392, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
nájemného za měsíce říjen až prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené
žádosti kvůli zákazu a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a
poskytování služeb v provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na
základě nouzového stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
35/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a CK PK, spol.s r.o., Nuselská 262/34,
Nusle ,140 00 Praha 4, IČO 26225425, jakožto nájemcem, jehož předmětem
je snížení nájemného za měsíce říjen až prosinec 2020 o 30 %, a to na základě
doručené žádosti kvůli zákazu a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a
poskytování služeb v provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na
základě nouzového stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o podnájmu mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto podnajímatelem
a Zdeňkem Němcem, Kudlov č. ev. 72, 76001 Zlín , IČO 60379499, jakožto
podnájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného za měsíce říjen až
prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení
maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
37/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatel a INRISK s.r.o., M. Alše 463, 76001 Zlín , IČO 26979683,
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného za měsíce říjen až
prosinec 2020 o 30 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení
maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/6R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 53/5R/2021 ze dne 15. 3. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření dodatku mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Mgr. Zdeňkou Šteflovou, Benešovo nábřeží 1739, 760 01 Zlín, IČO
40417654, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výměry předmětu
nájmu v budově na adrese Benešovo nábřeží 1739, Zlín ve II. nadzemním
podlaží na 358,7 m2 a změnu výše nájemného na 600 Kč/m2/rok, s možností
snížení nájmu v případě uzavření provozovny z moci úřední, změna způsobu
platby nájmu a záloh za energie a služby, změna způsobu vyúčtování energií,
úprava znění inflační doložky a stanovení povinnosti nájemce strpět využití
předmětu nájmu za účelem volební místnosti dle potřeby pronajímatele pro
stávajícího uživatele“;
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Mgr. Zdeňkou Šteflovou, Benešovo nábřeží 1739, 760 01
Zlín, IČO 40417654, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor
sloužících podnikání v II. nadzemním podlaží o výměře 321 m2 za 600
Kč/m2/rok a bezplatné užívání plochy venkovního schodiště o výměře 33,7
m2 budovy na adrese Benešovo nábřeží 1739, Zlín za účelem provozu
střediska volného času dětí, mládeže a dospělých a kanceláře, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
39/6R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Vlastimil Javor, Vlčnov 1146, PSČ 68761, IČO 62807510,
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného za měsíce říjen až
prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení

-9-

maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19);
Usnesení
40/6R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Do Thao Le, Nerudova 326/14, 76901
Holešov, IČO 06290451, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
nájemného za měsíce říjen až prosinec 2020 o 30 %, a to na základě doručené
žádosti kvůli zákazu a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a
poskytování služeb v provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na
základě nouzového stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19)

Usnesení
41/6R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Miroslav Výmola, Obeciny 3903, 76001
Zlín, IČO16297229, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
nájemného za měsíce říjen až prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené
žádosti kvůli zákazu a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a
poskytování služeb v provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na
základě nouzového stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19)

Usnesení
42/6R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného za
měsíce říjen až prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené žádosti kvůli
zákazu a omezení maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v
provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového
stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19)

Usnesení
43/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a stávajícími
nájemci bytových jednotek jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej
bytových jednotek v domech č. p. 5348 a č. p. 5349 na ulici Podlesí IV ve
Zlíně, se spoluvlastnickými podíly ke společným částem domu a
spoluvlastnickými podíly k pozemkům p. č. st. 8362 a p. č. st. 8363 v k.ú. Zlín,
obci Zlín, dle Seznamů č. 1/2021 a č. 2/2021, které jsou přílohou tohoto
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materiálu,
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
44/6R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 64/5R/2021 ze dne 15. 3. 2021 bod d) ve
znění: „Rada města Zlína schvaluje d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č. o velikosti 1+1 v domě čp. 5005 na ul. K Majáku ve
Zlíně ke dni 31. 3. 2021 a mimořádné přidělení sociálního bytu s nižším
standardem vybavení a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem sociálního
bytu s nižším standardem vybavení č. o velikosti 1+1 v domě čp. 3122 na
ul. Obeciny ve Zlíně, s účinností od 1. 4. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a
dále dle platných Pravidel, za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc, a za
podmínky vrácení stávajícího bytu“
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. o
velikosti 1+1 v domě čp. 5005 na ul. K Majáku ve Zlíně ke dni 31. 3. 2021,
b) mimořádné přidělení sociálního bytu s nižším standardem vybavení a
uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem sociálního bytu s nižším standardem
vybavení č. o velikosti 1+1 v domě čp. 3261 na ul. Obeciny ve Zlíně, s
účinností od 1. 4. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále dle platných Pravidel,
za nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc, a za podmínky vrácení stávajícího bytu;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
45/6R/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, jako pronajímatelem a
paní
, trvale bytem
, jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Zálešná
I 4057 ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 3. 2021,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
46/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, z důvodu neplacení nájemného a v
případě nevrácení bytu podání žaloby o vyklizení bytu a následné podání
návrhu na exekuci vyklizením bytu dle tabulky č. 1/2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výpovědi nájmu
bytu.

Usnesení
47/6R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
: –
pohledávka z nájmu pozemku v celkové výši 4 010 Kč bez příslušenství;
2.
–
pohledávka z nájmu nebytových prostor na adrese Divadelní 1333, 760 01
Zlín, v celkové výši 15 297,46 Kč bez příslušenství;

Usnesení
48/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 11/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.9 řádku č.3, tabulky č.14
řádku č.4 a tabulky č.17 řádku č.10 a č.11
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
49/6R/2021

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

Usnesení
50/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s usnesením ZMZ č. 5/15Z/2020 ze dne 10.12.2021:
1. uvolnění finančních prostředků v plné výši neinvestiční dotace, příspěvku
schválených finančních prostředků v Rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2021 pro subjekty uvedené v příloze č. 1;
2. uvolnění finančních prostředků ve výši 90% neinvestiční dotace, příspěvku
schválených finančních prostředků v Rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2021 pro subjekty uvedené v příloze č. 2;
3. uvolnění finančních prostředků ve výši 50% neinvestičního příspěvku pro
příspěvkovou organizaci Kancelář architekta města Zlína, p.o., schválených
finančních prostředků v Rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2021;
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4. čerpání výdajů účelových fondů do výše maximálně 80% přidělených
finančních prostředků fondů mimo Fond kulturních a sociálních potřeb
Usnesení
51/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín,
p.o., IČO 00094838, se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku Městského divadla Zlín, p.o. za rok 2020
ve výši 9 429 081,10 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 9 429 081,10 Kč.

Usnesení
52/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín Lešná, IČO 00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
2. rozdělení hospodářského výsledku ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. za rok
2020 ve výši 3 023 505,19 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 823 505,19 Kč
příděl do fondu odměn 200 000,00 Kč.

Usnesení
53/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Rada města Zlína schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola E.
Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, IČO 71007997, se sídlem Univerzitní 2701,
760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
E. Zátopka Zlín, Univerzitní 2701 za rok 2020 ve výši 80 084,45 Kč
následovně:
příděl do rezervního fondu 80 084,45 Kč.

Usnesení
54/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Slovenská 3076, IČO 71008012, se sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Slovenská 3076 za rok 2020 ve výši 168 791,99 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 148 791,99 Kč
příděl do fondu odměn 20 000,00 Kč.

Usnesení
55/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola
Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, IČO 71008021, se sídlem
Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 za rok 2020 ve výši 185,46 Kč
následovně:
příděl do rezervního fondu 185,46 Kč.
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Usnesení
56/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola
Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, IČO 00402371, se sídlem
Havlíčkovo nábř. 2567, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 za rok 2020 ve výši 176 356,89
Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 176 356,89 Kč.

Usnesení
57/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Kvítková 4338, IČO 00839329, se sídlem Kvítková 4338, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Kvítková 4338 za rok 2020 ve výši 9 245,27 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 9 245,27 Kč.

Usnesení
58/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Komenského 78, IČO 71008047, se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Komenského 78 za rok 2020 ve výši 6 006,06 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 6 006,06.

Usnesení
59/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Štefánikova 2514, IČO 71008080, se sídlem Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Štefánikova 2514 za rok 2020 ve výši 31 676,58 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 31 676,58 Kč.

Usnesení
60/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Dřevnická 1790, IČO 71008098, se sídlem Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Dřevnická 1790 za rok 2020 ve výši 4 064,83 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 4 064,83 Kč.

Usnesení
61/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
tř. Svobody 868, IČO 71008110, se sídlem tř. Svobody 868, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, tř. Svobody 868 za rok 2020 ve výši 38 819,89 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 38 819,89 Kč.
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Usnesení
62/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1.účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Mikoláše Alše 558, IČO 71008144, se sídlem Mikoláše Alše 558, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Mikoláše Alše 558 za rok 2020 ve výši 1 588,16 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 588,16 Kč.

Usnesení
63/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Nová cesta 268, IČO 71008161, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Nová cesta 268 za rok 2020 ve výši 106 315,22 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 106 315,22 Kč.

Usnesení
64/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Okružní 4685, IČO 46307745, se sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Okružní 4685 za rok 2020 ve výši 141 243,92 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 71 243,92 Kč
příděl do fondu odměn 70 000,00 Kč.

Usnesení
65/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Křiby 4788, IČO 71008179, se sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Zlín, Křiby 4788 za rok 2020 ve výši 103 921,08 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 103 921,08 Kč.

Usnesení
66/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Astra Zlín, IČO 75833514, se sídlem Tyršovo nábř. 801, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Zlín za rok 2020 ve výši 292 500,57 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 202 500,57 Kč
příděl do fondu odměn 90 000,00 Kč.

Usnesení
67/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Slovenská 1808, IČO 71007598, se sídlem Slovenská 1808, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Slovenská 1808 za rok 2020 ve výši 2 261,64 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 261,64 Kč.

- 15 -

Usnesení
68/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1.účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Osvoboditelů 3778, IČO 71007695, se sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Osvoboditelů 3778 za rok 2020 ve výši 46 079,79 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 46 079,79 Kč.

Usnesení
69/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Sokolská 3961, IČO 71007504, se sídlem Sokolská 3961, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Sokolská 3961 za rok 2020 ve výši 6 805,32 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 6 805,32 Kč.

Usnesení
70/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Štefánikova 2222, IČO 71007555, se sídlem Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Štefánikova 2222 za rok 2020 ve výši 1 142,17 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 142,17 Kč.

Usnesení
71/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola ZlínKudlov, Na Vrchovici 21, IČO 71006958, se sídlem Na Vrchovici 21, 760 01
Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21 za rok 2020 ve výši 67 883,67 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 67 883,67 Kč.

Usnesení
72/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Luční 4588, IČO 71007351, se sídlem Luční 4588, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Luční 4588 za rok 2020 ve výši 3 354,81 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 3 354,81 Kč.

Usnesení
73/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
M. Knesla 4056, IČO 71007407, se sídlem M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, M. Knesla 4056 za rok 2020 ve výši 2 743,58 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 743,58 Kč.
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Usnesení
74/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Lázeňská 412, IČO 71007016, se sídlem Lázeňská 412, 763 14 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Lázeňská 412 za rok 2020 ve výši 2 018,23 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 018,23 Kč.

Usnesení
75/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
SNP 4790, IČO 71007342, se sídlem SNP 4790, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, SNP 4790 za rok 2020 ve výši 170 992,57 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 170 992,57 Kč.

Usnesení
76/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Slínová 4225, IČO 71006966, se sídlem Slínová 4225, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Slínová 4225 za rok 2020 ve výši 71 916,28 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 51 916,28 Kč
příděl do fondu odměn 20 000,00 Kč.

Usnesení
77/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Potoky 4224, IČO 71007393, se sídlem Potoky 4224, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Potoky 4224 za rok 2020 ve výši 41 290,32 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 41 290,32 Kč.

Usnesení
78/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Dětská 4698, IČO 71006974, se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Dětská 4698 za rok 2020 ve výši 36 489,24 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 36 489,24 Kč.

Usnesení
79/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Návesní 64, IČO 71007024, se sídlem Návesní 64, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Návesní 64 za rok 2020 ve výši 12 968,76 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 12 968,76 Kč.
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Usnesení
80/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
tř. T. Bati 1285, IČO 71007521, se sídlem tř. T. Bati 1285, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, tř. T. Bati 1285 za rok 2020 ve výši 2 032,54 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 032,54 Kč.

Usnesení
81/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
tř. Svobody 835, IČO 71007741, se sídlem tř. Svobody 835, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, tř. Svobody 835 za rok 2020 ve výši 117 775,84 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 97 775,84 Kč
příděl do fondu odměn 20 000,00 Kč.

Usnesení
82/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Milíčova 867, IČO 71007261, se sídlem Milíčova 867, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Milíčova 867 za rok 2020 ve výši 9 597,73 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 9 597,73 Kč.

Usnesení
83/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Družstevní 4514, IČO 71007369, se sídlem Družstevní 4514, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Družstevní 4514 za rok 2020 ve výši 153 951,97 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 153 951,97 Kč.

Usnesení
84/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1.účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Budovatelská 4819, IČO 71007270, se sídlem Budovatelská 4819, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Budovatelská 4819 za rok 2020 ve výši 39 057,08 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 39 057,08 Kč.

Usnesení
85/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Kúty 1963, IČO 71007661, se sídlem Kúty 1963, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Kúty 1963 za rok 2020 ve výši 2 493,64 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 493,64 Kč.
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Usnesení
86/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
U Dřevnice 206, IČO 71007792, se sídlem U Dřevnice 206, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, U Dřevnice 206 za rok 2020 ve výši 16 282,40 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 16 282,40 Kč.

Usnesení
87/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Slovenská 3660, IČO 71007652, se sídlem Slovenská 3660, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Slovenská 3660 za rok 2020 ve výši 52 791,07 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 52 791,07 Kč.

Usnesení
88/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Mariánské nám. 141, IČO 71007008, se sídlem Mariánské nám. 141, 763 14
Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Mariánské nám. 141 za rok 2020 ve výši 108 341,32 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 108 341,32 Kč.

Usnesení
89/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín,
IČO 71294333, se sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín
2. úhradu ztráty příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín za rok 2020 ve
výši 218 851,68 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.

Usnesení
90/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Linka SOS Zlín, IČO
71294449, se sídlem Za školou 570, 760 01 Zlín
2. úhradu ztráty příspěvkové organizace Linka SOS Zlín za rok 2020 ve výši
1 122,54 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.

Usnesení
91/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Kancelář architekta
města Zlína, IČO 08826391, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Kancelář
architekta města Zlína za rok 2020 ve výši 654,06 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 654,06 Kč.

Usnesení
92/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v
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místní části Zlína - v Malenovicích (k.ú. Malenovice u Zlína), do majetku
statutárního města Zlína, rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace
je uveden v příloze č. 1 - 3.
Usnesení
93/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v
místní části Zlína - na Kudlově (k.ú. Kudlov), do majetku statutárního města
Zlína, rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace je uveden v příloze
č. 1 - 3.

Usnesení
94/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v
místní části Zlína - v Lužkovicích (k.ú. Lužkovice), do majetku statutárního
města Zlína, rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace je uveden v
příloze č. 1 - 3.

Usnesení
95/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby "Změna Územního plánu Zlína č. 4"
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast územního plánování, realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z
výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením
a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
člen Rady města Zlína, odpovědný za oblast územního plánování
Petra Reichová, Oddělení prostorového plánování,
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Ivo Tuček, Oddělení prostorového plánování
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
96/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Zlín - oprava komunikace a chodníku v ulici Vršavská po
ulici Sokolská včetně odvodnění“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
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vyloučením účastníka z výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
97/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Zlín, Malenovice - chodník do průmyslové zóny
Chmelník“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní.

Usnesení
98/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Příčné prahy a místní úprava v ulici Chaloupky, Pod
Vinohrady, Zlín, Louky nad Dřevnicí“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
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David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
99/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Zlín, Zálešná I., úprava a rozšíření zpevněných ploch u
domu č.p. 4057",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní.

Usnesení
100/6R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
změnu názvu projektu z původního "Byty sociální rehabilitace - ul. Bří
Sousedíků, Zlín" na nový "Objekt sociální rehabilitace, Zlín"
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 stavební práce „Objekt sociální rehabilitace, Zlín”
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 a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Radana Dundálková, Odbor sociálních věcí
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Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
101/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rámcová smlouva - instalace
a montáž elektrických rozvodů a zařízení v objektech v majetku statutárního
města Zlína“;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního

Usnesení
102/6R/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 "Webové stránky SMZ“
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Pavel Straka, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
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Usnesení
103/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky „Dodávka nového osobního automobilu pro Odbor stavebních a
dopravních řízení MMZ“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Monika Michálková, Odbor kanceláře primátora
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora
Blanka Semelová, Odbor právní n
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Pavel Komínek, Odbor kanceláře primátora
Stanislava Červená, Odbor kanceláře primátora
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
104/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení " Vybudování
parkovacích míst Jižní Svahy – drobná parkovací stání", a to dodavatele JASY
Vsetín s.r.o., se sídlem: 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852,
nabídková cena bez DPH: 2 153 237,00 Kč a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Usnesení
105/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností PROCES - Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o., IČO 28576217, se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, jakožto zhotovitelem, na zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 2027", jehož předmětem je změna termínů dílčích etap a termínu konečného
plnění a rozdělení etapy II na etapu II a IV.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
106/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č. 8072697613 uzavřené mezi
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statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 (jako pojistníkem) a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu
ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČO: 45534306 (jako pojistitelem), jehož předmětem je navýšení
ročního pojistného o částku 79 552,- Kč z důvodu rozšíření pojištěného
majetku o Zimní stadion Luďka Čajky, přičemž poměrná částka navýšeného
pojistného pro rok 2021 je ve výši 67 177,- Kč od 26. 02. 2021,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
107/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Zlínem,
IČO 00283924, sídlo náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a Zlínským krajem, IČO
70891320, sídlo tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, týkající se darovací smlouvy (viz
příloha), jejímž předmětem byl bezplatný převod věcí pořízených v rámci
realizace projektu "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského
kraje" - IVVS ZK, přičemž jejich soupis byl uveden v příloze této darovací
smlouvy

Usnesení
108/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m
bazénu, dlažby a obkladů", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a společností
RPS – I s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO: 29200407, jako
příkazníkem, a to za cenu 382.000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200111 na stavební práce
„Zlín, Štípa - kanalizace ul. Ke Hřišti” ze dne 2. 11. 2020 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností SMO a.s., se sídlem Zlínská 172,
765 02 Otrokovice, IČO: 42339839, jako zhotovitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši 313 175,06
Kč bez DPH, dle zdůvodnění
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400201186 na služby
"Vypracování projektové dokumentace pro SP a provádění stavby a
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inženýrská činnost na akci Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice B.
Smetany" uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Marcelou Sedlářovou,
Polní 1128, 763 02 Zlín, IČO: 65795954, jako zhotovitelem, jehož předmětem
je prodloužení termínu plnění do 15.12.2021 a navýšení ceny za dílo o
55.000,-Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem dodatku.
Usnesení
111/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Statické zajištění části budovy
radnice - objektů na ul. Bartošova 15 ve Zlíně" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a STaDO, s.r.o., se sídlem Okružní 4550, 760 05 Zlín, IČO:
46345191 jako zhotovitelem, za celkovou cenu díla 409 083,35 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
112/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „ Rekonstrukce dětského hřiště č.
208 Zlín, Okružní ul.“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
LUCAS spol. s. r.o. se sídlem Půlkruhová 654/27, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 48535711, jako zhotovitelem za celkovou cenu 489 202,20 Kč bez DPH
a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
113/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava oplocení na dětských
hřištích č. 28, č. 195 a č. 420 ve Zlíně“, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a JASY Vsetín s.r.o. se sídlem ul. 4. května 353, 755 01 Vsetín,
IČO: 25860852, jako zhotovitelem za celkovou cenu 201 147,00 Kč bez DPH
a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
114/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210062 na stavební práce
„Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“ ze dne 10.2.2021,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností FITNEMA s.r.o., se
sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč, IČO: 03554104 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
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ve výši 229 075,01 Kč bez DPH, dle zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
115/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na vypořádání závazků na zpracování územní studie
"MLADCOVÁ - lokalita BI 259" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a Ing. Ivanem Bergmannem arch.,
Slovenská 2868, 760 01 Zlín, k zpracování územní studie "MLADCOVÁ lokalita BI 259".
pověřuje
odpovědného náměstka za oblast územního plánování, na zpracování územní
studie "MLADCOVÁ - lokalita BI 259 dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
116/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na vypořádání zázvazků na akci "Relaxační zóna u divadla
ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ 00283924 a společností Traffic Design s.r.o., Božkova 1618/8, 160
00 Praha, IČ 06499236, k zajištění mapového podkladu, zpracování
projektové dokumentace v rozsahu DUR, DPS, inženýrská činnost pro DSP a
DPS včetně rozpočtu.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda na akci "Relaxační zóna u
divadle ve Zlíně" dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením
a podpisem.

Usnesení
117/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Údržba travnatých ploch v parku
Komenského pro r. 2021“, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o., se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín,
IČO: 27718590 za cenu 498 822,15 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
118/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření
- dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 1, č. 180 020 0003, uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi Romanem
Kratinou, se sídlem V Dolině 167, 760 01 Zlín – Jaroslavice, IČO: 49161041,
jako zhotovitelem a statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při
zachování sjednané ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek
plnění zvyšuje částka za provedení všech 6 smluvně plánovaných sečí v
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jednom roce o 1 706,10 Kč včetně DPH pro část 1 z důvodu změny výměry
sečené plochy
- dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 2, č. 180 020 0004, uzavřené dne 20. 1. 2020 mezi Janem
Andrýskem, se sídlem Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín, IČO: 70269653, jako
zhotovitelem a statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při
zachování sjednané ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek
plnění snižuje částka za provedení všech 6 smluvně plánovaných sečí v
jednom roce o 958,12 Kč včetně DPH pro část 2 z důvodu změny výměry
sečené plochy
- dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 3, č. 180 020 0005, uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi Agrostic
zahrady s.r.o., se sídlem Spytihněv 436, 763 64 Spytihněv, IČO: 05949181,
jako zhotovitelem a statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při
zachování sjednané ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek
plnění zvyšuje částka za provedení všech 6 smluvně plánovaných sečí v
jednom roce o 20 182,80 Kč včetně DPH pro část 3 z důvodu změny výměry
sečené plochy
- dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 4, č. 180 020 0006, uzavřené mezi EMSEKO BIKE s.r.o.,
se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, jako zhotovitelem a
statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při zachování sjednané
ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek plnění snižuje
částka za provedení všech 6 smluvně plánovaných sečí v jednom roce o 12
080,64 Kč včetně DPH pro část 4 z důvodu změny výměry sečené plochy
- dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 5, č. 180 020 0007, uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi EMSEKO
BIKE s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, jako
zhotovitelem a statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při
zachování sjednané ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek
plnění snižuje částka za provedení všech 6 smluvně plánovaných sečí v
jednom roce o 20 712,60 Kč včetně DPH pro část 5 z důvodu změny výměry
sečené plochy
- dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 6, č. 180 020 0008, uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi EMSEKO
BIKE s.r.o., se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973, jako
zhotovitelem a statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při
zachování sjednané ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek
plnění zvyšuje částka za provedení všech 6 smluvně plánovaných sečí v
jednom roce o 15 855,84 Kč včetně DPH pro část 6 z důvodu změny výměry
sečené plochy
- dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020–2023“, část 8, č. 180 020 0010, uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi Janem
Andrýskem, se sídlem Podvesná XIII 5904, 760 01 Zlín, IČO: 70269653 , jako
zhotovitelem a statutárním městem Zlín jako objednatelem, kterým se při
zachování sjednané ceny za 1m2 sečené travnaté plochy a ostatních podmínek
plnění zvyšuje částka za provedení všech 8 smluvně plánovaných sečí v
jednom roce o 2 550,68 Kč včetně DPH pro část 8 z důvodu změny výměry
sečené plochy
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí Dodatků č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1800200003, č. 1800200004, č.
1800200005, č. 1800200008, č. 1800200010 a Dodatků č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 1800200006 a č. 1800200007, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
119/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
správcem a společností DATRON, a.s., se sídlem Vachkova 3008, 470 01
Česká Lípa, IČO: 43227520, jako zpracovatelem, jejíchž předmětem je
zpracování osobních údajů v softwarovém produktu Cloud - DAS agenda
Covid testování
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smluv, jejích
uzavřením a podpisem.

Usnesení
120/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako obdarovaným a firmou SPUR a.s.,
sídlem třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, IČO: 46900098, jako
dárcem, jejímž předmětem je bezúplatné darování 100 ks ochranných NANO
respirátorů FFP3 k propagačním účelům statutárnímu městu Zlínu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
121/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako obdarovaným a firmou PIVOVAR
MALENOVICE s.r.o., sídlem Švermova 101, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO:
07735782, jako dárcem, jejímž předmětem je bezúplatné darování 100 ks 0,33
l lahví piva k propagačním účelům statutárnímu městu Zlínu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
122/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako obdarovaným a paní Petrou
Malou, sídlem Zlínská 457, 763 14 Zlín - Kostelec, IČO: 88124738, jako
dárcem, jejímž předmětem je bezúplatné darování 100 ks 100 g balení tyčinek
k propagačním účelům statutárnímu městu Zlínu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
123/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Institute H21, z.ú.
se sídlem Zapova 18, 150 005 Praha 5, IČO: 05601100, jejímž předmětem je
ujednání o ochraně osobních údajů navrhovatelů projektu Tvoříme Zlín
zpracovávaných při předkládání návrhů, jejich konzultaci, prezentaci a
propagaci před hlasováním a poskytování notifikačních sdělení
navrhovatelům v souladu s právními předpisy,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
124/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../… o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
125/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../...., kterým se mění nařízení č. 5/2017,
kterým se vydává tržní řád, dle přílohy č. 1.

Usnesení
126/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
likvidaci majetku - kovové konstrukce s plachtou, inv. č. 197543, umístěné
pod klubovnou rugby v areálu Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín

Usnesení
127/6R/2021

Rada města Zlína
pověřuje
ředitele Městské policie Zlín, Ing. Milana Kladníčka, MBA, vedením a
koordinační činnosti k revitalizaci projektu „Dopravně bezpečnostního
kamerového a informačního systému ve Zlíně“ (DBKIS) – úsekové měření
rychlosti na území města Zlína, a to s účinností k 1. 4. 2021

Usnesení
128/6R/2021

Rada města Zlína
vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta
města Zlína, příspěvkové organizace, IČO 08826391, sídlo Soudní 1, Zlín,
PSČ 760 01, dle přílohy.

Usnesení
129/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení ocenění "Zlínský anděl" za rok 2020 Mgr. Michaele Stýblové, Mgr.
Janě Chovancové, paní Haně Božkové a paní Pavlíně Sloukové.
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Usnesení
130/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
odpisové plány pro rok 2021 u příspěvkových organizací zřizovaných
statutárním městem Zlínem na úseku školství, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

Usnesení
131/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
plán tvorby a čerpání fondu investic pro rok 2021 školských příspěvkových
organizací, zřízených SMZ, dle přílohy.

Usnesení
132/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele v roce 2021 z fondu investic níže
uvedeným příspěvkovým organizacím:
Základní škola E. Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, IČO 71007997 ve výši 400
000 Kč
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, IČO 71008012 ve výši 1 000 000 Kč
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, IČO 71008021
ve výši 750 000 Kč
Základní škola Komenského II Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, IČO 00402371
ve výši 400 000 Kč
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, IČO 00839329 ve výši 500 000 Kč
Základní škola Zlín, Komenského 78, IČO 71008047 ve výši 500 000 Kč
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, IČO 71008080 ve výši 200 000 Kč
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, IČO 71008098 ve výši 600 000 Kč
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, IČO 71008110 ve výši 1 300 000 Kč
Základní škola Zlín, M. Alše 558, IČO 71008144 ve výši 500 000 Kč
Základní škola Zlín, Okružní 4685, IČO 46307745 ve výši 1 000 000 Kč
Základní škola Zlín, Křiby 4788, IČO 71008179 ve výši 1350 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, IČO 71007598 ve výši 400 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, IČO 71007695 ve výši 350 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, IČO 71007504 ve výši 290 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, IČO 71007555 ve výši 140 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, IČO 71006958 ve výši 200 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Luční 4588, IČO 71007351 ve výši 300 000 Kč
Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, IČO 71007407 ve výši 150 000 Kč
Mateřská škola Zlín, SNP 4790, IČO 71007342 ve výši 100 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, IČO 71006966 ve výši 550 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, IČO 71007393 ve výši 300 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Návesní 64, IČO 71007024 ve výši 280 000 Kč
Mateřská škola Zlín, tř. T. Bati 1285, IČO 71007521 ve výši 100 000 Kč
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, IČO 71007741 ve výši 200 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, IČO 71007261 ve výši 350 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, IČO 71007369 ve výši 150 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, IČO 71007270 ve výši 260 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, IČO 71007661 ve výši 400 000 Kč
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, IČO 71007792 ve výši 670 000 Kč
Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, IČO 71007008 ve výši 50 000 Kč
Celkem 13 740 000 Kč
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Usnesení
133/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s působením základní školy se školní družinou, školní
jídelnou - výdejnou pro Základní školu 2ika, jejímž zřizovatelem bude iKa
education, s. r. o., IČO 04367740, se sídlem Zlín, Kostelec, Jabloňová 524, na
území statutárního města Zlína, na adrese Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín (34.
budova v areálu Svitu).
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
134/6R/2021

Rada města Zlína
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích předsedu a členy
konkursní komise pro konkurs 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
předseda komise: Bc . Kateřina Francová - za zřizovatele
členové komise: Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
Mgr. Olga Vallová - za krajský úřad
Mgr. Marek Tvrdoň - ředitel Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853,
okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace - jmenován ČŠI
Mgr. Lenka Sladká Mikulášková - psycholožka Dětského domova, Mateřské
školy, Základní školy a Praktické školy Zlín - jmenována ČŠI
Mgr. Pavlína Absolonová - pedagogický pracovník školy
PaedDr. Jiří Ševčík - školní inspektor
Ing. Ladislav Stefányi - za školskou radu.

Usnesení
135/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Milíčova 867, příspěvkové organizace,
Mgr. Martě Ševčíkové a zástupci statutárního orgánu Mateřské školy Zlín,
Potoky 4224, příspěvkové organizace, Martině Juříčkové, s účinností od 1. 4.
2021, dle přílohy.

Usnesení
136/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
použití příspěvku na zvýšené náklady spojené s péčí o kulturní památky na
území Městské památkové zóny Zlín ve výši 710.000,- Kč na tyto akce:
603.000,- Kč na akci "Rekonstrukce balkonů v počtu 59 ks na východní a
západní fasádě bytového domu“, č. p. 3778, na zastav. ploše parc. č. 4594 v k.
ú. Zlín - „Kolektivní dům“, nemovitá kulturní památka, rejstř. č. 15974/7-1895
v ÚSKP, (vlastník SVJ),
107.000,- Kč na akci "Výmalba interiéru kostela s lokálním zapravením
omítek po elektroinstalaci s cílem návratu k historickému vzhledu ze 40. let“
– „Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně“, na zastav. ploše parc. č. 60 v k. ú. Zlín,
nemovitá kulturní památka, rejstř. č. 50903/7-8953 v ÚSKP, (vlastník ŘKF).
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Usnesení
137/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
doporučení přidělení finančního příspěvku Ministerstva kultury z programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností v roce 2021 na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturních
památek na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín ve výši
354 000 Kč takto:
170 000 Kč na akci "Konzervace textilních tapet v malém salonku a ložnici
objektu zámku“, č. p. 112 na pozemku parc. č. 1592 v k. ú. Štípa - „zámek
Lešná“, nemovitá kulturní památka evidovaná v ÚSKP pod rej. č. 22230/71943 (vlastník statutární město Zlín),
104 000 Kč na akci "Obnova kamenného soklu interiéru kostela - II. etapa loď
kostela severní“, objekt kostela na pozemku st. parc. č. 7 v k. ú. Velký Ořechov
- „kostel sv. Václava“, nemovitá kulturní památka evidovaná v ÚSKP pod rej.
č. 38137/7-2115 (vlastník Římskokatolická farnost Velký Ořechov),
80 000 Kč na akci "Restaurování kříže před kostelem Narození Panny Marie
Zlín - Štípa “, kamenný kříž na pozemku parc. č. 4/3 v k. ú. Štípa - „kostel
Narození p. Marie s farou“, nemovitá kulturní památka evidovaná v ÚSKP
pod rej. č. 29488/7-1946 (vlastník Římskokatolická farnost Štípa).

Usnesení
138/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. vítězný návrh logotypu projektu Zlín 700 autorky Evy Šiškové, Na Vozovce
871/50, 779 00 Olomouc, IČO: 06745547, dle přílohy č. 3,
2. uzavření smlouvy o dílo na vytvoření logomanuálu k výše uvedeného
logotypu, s výše uvedeným autorem za částku 45 000 Kč,
3. vyplacení finanční odměny ve výši 4 000 Kč
za 2. místo, viz pčíloha č. 4,
4. vyplacení finanční odměny ve výši 3 000 Kč společnosti STUDIO 6.15
s.r.o., Filmová 174, Zlín 761 79, IČO: 26936453 za 3. místo, viz příloha č. 4;
pověřuje
primátora města Zlína dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
139/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Andělé stromu života p.s., IČO
03632661, 20000 Kč, Mobilní hospic Strom života
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
140/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Columna centrum s.r.o., IČO 60715481,
40000 Kč, Podiatrická poradna "Pro zdravé nohy"
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souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
141/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Columna centrum s.r.o., IČO 60715481,
16000 Kč, Zdravý vývoj nohou a pohybového aparátu dětí
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
142/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Česká obuvnická a kožedělná asociace,
IČO 26982510, 80000 Kč, Diagnostické a poradenské centrum v oblasti péče
o nohy
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
143/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Handicap Zlín, z.s., IČO 46277633,
640000 Kč, Dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory na
Zlínsku
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
144/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele IdeaZone, z.s., IČO 04365445, 10000
Kč, Mám se ráda - zdravé tělo, mysl, vztahy, hlava
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
145/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Nadace Most k domovu Zlín, IČO
04135211, 120000 Kč, Poskytování dlouhodobé paliativní péče těžce
nemocným pacientům prostřednictvím Domácího hospice Most k domovu
Zlín
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
146/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín, IČO 00426326, 20000 Kč, Intenzivní kampaň získávání a oceňování
bezpříspěvkových dárců krve
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
147/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín,
IČO 00426326, 20000 Kč, Výchova obyvatel k poskytování
předlékařské první pomoci
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
148/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín, IČO 00426326, 20000 Kč, Výuka poskytování předlékařské první
pomoci pro žáky 9. tříd ve Zlíně
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
149/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín, IČO 00426326, 280000 Kč, Příspěvek na pořízení síťových jízdenek
MHD a vstupenek do ZOO Lešná pro dárce krve ze Zlína, držitele Zlaté
medaile MUDr. Janského
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souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
150/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín, IČO 00426326, 2000 Kč, Vybavení Humanitární jednotky OS ČČK Zlín
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
151/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a
hospicové péče, z.ú., IČO 04977408, 100000 Kč, Paliativní a hospicová péče
v domácím prostředí
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
152/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ONKO Zlín spolek, IČO 02492415, 7000
Kč, Činnost organizace
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
153/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Samari, z.s., IČO 22671951, 4000 Kč,
Klub zdraví Samari
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
154/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Zlín, IČO 00226319, 4000 Kč, Mosty
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pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
155/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín,
IČO 61716936, 3600 Kč, Rekondiční a edukační pobyt diabetiků
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
156/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín,
IČO 61716936, 2000 Kč, Činnost organizace
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
157/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. Okresní organizace Zlín, IČO 62182030, 6000 Kč,
Rekondiční pobyt pro diabetiky
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
158/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. Okresní organizace Zlín, IČO 62182030, 13200 Kč,
Rekondičně edukační a psychosomatický pobyt pro osoby postižené
vertebrogenním syndromem a respiračním onemocněním
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
159/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. Okresní organizace Zlín, IČO 62182030, 11400 Kč,
Rekondičně edukační a psychosomatický pobyt pro osoby s vertebrogenním
syndromem

- 37 -

pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
160/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. Okresní organizace Zlín, IČO 62182030, 6600 Kč,
Rekondičně edukační pobyt pro respiriky
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
161/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. základní organizace RESPI Zlín, IČO 67028225, 10000
Kč, Činnost organizace
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
162/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. základní organizace VERTEBRO Zlín, IČO 65793064,
14100 Kč, Rekondiční pobyt pro osoby s vertebrogenním syndromem
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
163/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz tělesně postižených v České
republice, z.s., místní organizace Zlín, IČO 86552872, 23200 Kč, Činnost
organizace
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
164/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz tělesně postižených v České
republice, z.s., místní organizace Zlín, IČO 86552872, 9000 Kč, Rekondiční
a edukační pobyt
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pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
165/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz tělesně postižených v České
republice, z.s. okresní organizace Zlín, IČO 62181017, 8000 Kč, Preventivně
zdravotní program pro osoby se zdravotním postižením
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
166/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz tělesně postižených v České
republice, z.s. okresní organizace Zlín, IČO 62181017, 4800 Kč, Rekondiční
pobyt pro osoby s tělesným postižením
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
167/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz tělesně postižených v České
republice, z.s. okresní organizace Zlín, IČO 62181017, 4500 Kč, Rekondiční
pobyt pro osoby s tělesným postižením
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
168/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz tělesně postižených v České
republice, z.s. okresní organizace Zlín, IČO 62181017, 3000 Kč, Rekondiční
pobyt pro osoby s tělesným postižením a vozíčkáře
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
169/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Šance pro život, z.s., IČO 70876185,
40000 Kč, Hipoterapie a canisterapie pro děti s kombinovaným postižením
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pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
170/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
, 5000 Kč, Canisterapeutická činnost
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
171/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
, 5000 Kč, Canisterapeutická činnost
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
172/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
5000 Kč, Canisterapeutická činnost
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
173/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
5000 Kč, Canisterapeutická činnost
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
174/6R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
na akci z programu Mimořádných podpor v roce 2021 pro žadatele Lezecký
klub Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, 30 000 Kč, 1. kolo Českého poháru 1. nominační ČP dospělí, ČP mládež,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora dojednáním ostatních náležitostí předmětné smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
175/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a #vezlinejekrasne s.r.o., se sídlem Cihlářská 3885,
760 01 Zlín, IČO 09483837, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
prostor sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží (místnosti č. 001, 003 032) o výměře 289,2 m2, v I. nadzemním podlaží (místnosti č. 130 – 139 a
149 – 157) o výměře 304,42 m2 a části plochy nádvoří o výměře 58 m2 v
budově č. p. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3, k. ú. Zlín, obec Zlín, za
účelem hostinské činnosti (zejména provozu kavárny, bistra, pekárny, vinného
a koktejlového baru a zázemí kuchyně pro jednotlivé provozy) a s tím
souvisejícími činnostmi (hudební či jiné veřejnosti přístupné kulturní akce),
za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok bez DPH u nebytových prostor a 70
Kč/m2/rok u nádvoří, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o dalších
5 let, ve znění dle přílohy č. 1 této smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
176/6R/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 konceptu expozice o
dějinách města Zlína, za cenu 160 000 Kč bez DPH;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
177/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s článkem IV. odst. 1 písm. a) zřizovací listiny organizační složky
statutárního města Zlína Živý Zlín - kulturní agentura, v platném znění,
svěření nemovitého majetku do správy této organizační složky, v rozsahu dle
příloh.

Usnesení
178/6R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
krátkodobé bezplatné poskytnutí užívání nebytových prostor a multifunkčních
sálů v objektech správcovaných Odborem vnitřní správy MMZ za účelem
testování, případně očkování obyvatel (COVID 19) pro mobilní týmy
registrované Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Odborem
zdravotnictví Zlínského kraje
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních podmínek a
schválením žádosti žadatelů poskytujících veřejnosti tyto služby

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Bc. Kateřina Francová, náměstkyně
primátora v.r.

v.r.
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