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
15. schůze

16. 8. 2021

Usnesení
1/15R/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 Rallye
Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO 46965564, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 4623 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 90 m2 pro umístění VIP prostoru – divácké
zóny a cateringu v rámci Barum Czech Rally Zlín, na dobu určitou, od 27. 8.
2021 do 28. 8. 2021, dle podmínek OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
,
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 3504/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
17 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 1583/2 k. ú. Zlín, 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
3/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
MANAG a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČO 47906898, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 486/2 k. ú. Prštné, obec
Zlín o výměře 4 600 m2 za účelem umístění dočasných staveb ve vlastnictví
nájemce a pro skladování stavebních materiálů, za nájemné ve výši 162
Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
4/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Annou Svoboda, Podlesí IV 5302, 760 05 Zlín, IČO 08285641, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 486/2 k. ú. Prštné,
obec Zlín o výměře 834 m2 za účelem skladování, zpracování, prodeje dřeva
a uskladnění pracovních strojů souvisejících se zpracováním dřeva, za
nájemné ve výši 162 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, dle podmínek OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu Moravské stavební a inženýrské společnosti Zlín, s.r.o., se
sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín, IČO 46343504 k podnájmu
parkovacích stání umístěných na části pozemku p. č. 1090/88 o výměře 323
m2 a části pozemku p. č. 1090/13 o výměře 223 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín,
uživatelům budovy č. p. 1281 na nám. T.G. Masaryka ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem uvedeného souhlasu

Usnesení
6/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 1610/2 a p. č. 1687 o celkové
výměře 1023 m2 vše v k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro umístění zařízení
staveniště, umístění trvalých staveb zpevněných ploch, parkoviště, vjezdů,
zeleně a rekonstrukci stávající komunikace, vše v rámci výstavby bytového
domu Zborovská ve Zlíně

Usnesení
7/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi nájemní smlouvy č. 1634640395 ze dne 7. 6. 2004 ve znění
smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z nájemní smlouvy č.
4000110289 ze dne 30. 6. 2011, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p.
č. 1960 a p. č. 1437/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře 45 m2 za
účelem vybudování parkoviště nájemci BLAPIC s.r.o., Vnitřní 444/9, Ponava,
602 00 Brno, IČO 63490901
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem uvedené výpovědi

Usnesení
8/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 909/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře do 20 m2 za účelem umístění lešení, revitalizace fasády a
zateplení rodinného domu č. p. 300 na ul. Tyršova ve Zlíně - Malenovicích
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Usnesení
9/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3477/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 17 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1930/3 a p. č. 1930/7 oba k.
ú. Zlín

Usnesení
10/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností BLUE 88, a.s., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha
1, IČO 24754188, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží o výměře 92,26 m2, za
nájemné ve výši 3 150 Kč/m2/rok a v I. podzemním podlaží o výměře 10,44
m2, za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok budovy na adrese Dlouhá 94, 760
01 Zlín vše za účelem prodeje a showroomu Slevíci.cz, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
11/15R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 50/5R/2021 ze dne 15. 3. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
podnikání č. 4000 14 1816 ze dne 1. 7. 2014 mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Refinancing s.r.o., Husovo nám. 25, 269 01 Rakovník, IČO
28227441, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna výše nájemného
nebytových prostor o výměře 35,55 m2 nacházejících se v II. nadzemním
podlaží budovy na adrese Burešov 4886, Zlín na 1 000 Kč/m2/rok, úprava čl.
IV – splatnost nájemného a služeb spojených s nájmem a úprava znění inflační
doložky v čl. III odst. 2 a pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora,
dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.“

Usnesení
12/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č. p. 4786 (ul. Středová), která je součástí pozemku p. č. st. 7267/1, k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 27,15 m2.

Usnesení
13/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změnu stanov Společenství vlastníků č.p.4211-4217, Dlouhá ve Zlíně, jejímž
předmětem je úprava čl. V odst.9 stanov tak, aby k přijetí usnesení o změně
účelu užívání domu bylo zapotřebí nadpoloviční (prosté) většiny, namísto
souhlasu všech vlastníků jednotek.
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Usnesení
14/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
#vezlinejekrasne s.r.o., se sídlem Cihlářská 3885, 760 01 Zlín, IČO 09483837,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se I. NP (místnosti č. 130 - 135) o výměře 200,51 m2 v budově
na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín za nájemné ve výšina 351 Kč/den bez DPH a
paušální úhradu energií a služeb ve výši 1 000 Kč/den + DPH, na dobu určitou
26. 8. - 28. 8. 2021 za účelem provozování občerstvení v rámci akce Barum
Czech Rally Zlín a nájem nebytových prostor nacházející se v I. PP (místnost
č. 009) o výměře 87,47 m2, v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín na dobu
určitou 22. 9. 2021 za účelem provozování občerstvení v rámci akce Noc
literatury, za nájemné ve výši 351 Kč/den bez DPH a paušální úhradu energií
a služeb ve výši 200 Kč/den + DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
15/15R/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
FILMFEST, s.r.o., Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 26273365, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor
nacházejících se I. NP, a to místností č. 105, 106, 108, 130, 131 a ve II. NP
místnost č. 216 s právem spoluužívat schodiště mezi I. a II.NP (označeno č.
217) v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín na dobu určitou od 7. 9. 2021
do 16. 9. 2021 za účelem pořádání akcí v rámci Zlín Film Festival
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
16/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. 4000131106 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Zlínským zámkem o.p.s, se sídlem Soudní 1, 760 01
Zlín, IČO 29374511, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu
předmětu nájmu, tj. snížení pronajatých prostor o místnosti č. 304, 305, 306,
307, 308, 310, 311, 312, 315, a 316 nacházející se ve 3. NP budovy č. p. 1 na
ul. Soudní ve Zlíně.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
17/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu, jehož předmětem je rozšíření
rozsahu předmětu nájmu o místnost č. 313 nacházející se ve 3. NP budovy č.
p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně pro stávajícího nájemce Zlínský zámek o.p.s..

Usnesení
18/15R/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 Kanceláří
architekta města Zlína, příspěvková organizace, Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO
08826391, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových
prostor nacházejících se ve III. NP o výměře 109,14 m2 (místnosti č. 304, 307,
310) v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou tři měsíce, za účelem umístění kancelářských prostor, s úhradou energií
a služeb;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
19/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
, trvale bytem
, jako nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Broučkova 292 ve Zlíně - Přílukách o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8.
2021,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a 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. 8. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
20/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
21/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
22/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 22 000 000,-Kč z rezervního fondu do
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fondu investic v roce 2021 příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná,
IČ:00090026;
schvaluje
Změnu č.1 Plánu tvorby a použití investičního fondu a Odpisového plánu a
plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2021 příspěvkové organizace
ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026, dle přílohy č. 2 a č. 3.
Usnesení
23/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku z „Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro
místní části statutárního města Zlína“ dle čl. 6, odst. 5 pravidel, a to prioritu
Komise místní části Lužkovice "Neinvestiční dotace pro FK Lužkovice Želechovice, z.s., Pod Kopcem 234, 763 11 Zlín, IČO: 42340667, 180 000 Kč,
na spolufinancování vodovodní přípojky".

Usnesení
24/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč organizaci Krajská rada
seniorů Zlínského kraje, p.s., se sídlem Zlín, Kvítková 4323, IČO 02250365,
na akci IV. Sportovní hry seniorů ve Zlíně,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako dárcem) a organizací Krajská rada
seniorů Zlínského kraje, p.s., se sídlem Zlín, Kvítková 4323, IČO 02250365
(jako obdarovaným),
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné darovací smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
25/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, nabytí majetku nepatrné hodnoty, a
to:
- hotovosti ve výši 3 220 Kč a hnědé peněženky uložených v Krajské
nemocnici T. Bati, a.s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábř. 600,
- nedoplatku důchodu ve výši 17 304 Kč u České správy sociálního
zabezpečení, se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25,
- případných přeplatků na zálohách za odběr vody, elektřiny či plynu a
přeplatků při vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu na adrese
Otrokovice, část Kvítkovice,
případných přeplatků na zálohách
za svoz komunálního odpadu a případných přeplatků u zdravotní pojišťovny,
- movitých věcí nacházejících se v bytě na adrese
, bezcenných, po
narozenému
posledně trvale pobytem
zesnulému 27. 3. 2021

Usnesení
26/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- projektový záměr "Svatomartinské hody 2021" dle přílohy,
- podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z Vinařského
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fondu na realizaci projektu "Svatomartinské hody 2021",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, zajištěním přípravy projektu a žádosti o
dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem a
předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s přípravou,
realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace.
Usnesení
27/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Poskytnutí užívacích práv k produktům společnosti
Microsoft“
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
28/15R/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 "Modernizace portálu občana 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:
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
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Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
29/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava elektroinstalace
podzemních parkovacích stání na adrese Slunečná 4581 a 4582, Zlín - Jižní
Svahy"
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 uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Jiří Hospodka, Odbor majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
30/15R/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 na služby "Zajištění
Svatomartinských hodů 2021",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, 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 vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlína
Jana Bazelová, členka Rady města Zlína
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Pavla Julinová, oddělení cestovního ruchu
Jana Smutná, Odbor právní
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Usnesení
31/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Regenerace
panelového sídliště Zlín - Malenovice - 8. etapa“, a to dodavatele ZAMONT
cz s.r.o, se sídlem: Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh, IČO:
26284570, nabídková cena: 5 860 000,00 Kč bez DPH a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem.

Usnesení
32/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie na "Záchytné parkoviště P + R
u Prštenské příčky" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12,
760 01, IČO 00283924, jako objednatelem a společností Traffic Design s.r.o.,
se sídlem Přerovská 259, 768 42 Prusinovice, IČO 06499236, jako
zhotovitelem za cenu 161 000 Kč bez DPH s termínem plnění do 30. 4. 2022,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
33/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci „Zlín Příluky,
oprava komunikace Horní Dědina" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a Lubomírem Maděrou,
Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČ: 18152163, jako zhotovitelem s cenou za
dílo ve výši 243.317,00 Kč bez DPH (294.413,57 Kč vč. DPH)
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
34/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Úprava uličního prostoru Podvesná VI. a ul. Benešovo nábřeží" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako příkazcem a Ing. Milanem Mašou, se sídlem M. Alše 431, 760
01 Zlín, IČO: 16301480, jako příkazníkem, a to za cenu ve výši 173.773,- Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
35/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4400211107 na realizaci stavebních
prací na akci "Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
jako objednatelem, společností KKS, spol. s r. o, se sídlem Příluky 386, 760
01 Zlín, IČO: 42340802 jako zhotovitelem a společností Rallye Zlín, spol. s
r.o., se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČO: 46965564 jako
pořadatelem, dle přílohy č. 1.
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Usnesení
36/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400200178, uzavřené mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., se sídlem
Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 46974806, jehož
předmětem je prodloužení a sjednocení dílčího i závěrečného termínu
dokončení plnění - na 21 měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
37/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400210068 ze dne 26. 5. 2021,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností STAVYMA spol. s r.o.,
IČO 00544027, se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, jako
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "ZŠ Zlín Okružní, pavilon B,
oprava havarijního stavu učeben v I. NP", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 188 771,19 Kč bez
DPH, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace pro sloučené
řízení DUR a DSP, dále DPS a inženýrskou činnost, akce Revitalizace okolí
hradu Malenovice“, mezi statutárním městem Zlín se sídlem nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a Ing. Miroslavou
Polachovou, se sídlem Hamry 1026/10, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO:
68597304 jako zhotovitelem, za cenu 683 000,00 Kč (neplátce DPH), dle
zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
39/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Hřiště na pétanque v Centrálním
parku Jižní svahy, Zlín“, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a KKS, spol. s r.o., Příluky
386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802, jako zhotovitelem za celkovou cenu 199
837,85 Kč bez DPH, dle zdůvodnění a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
40/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Přístrojové testy na vybraných stromech
ve Zlíně 2021”, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a zhotovitelem SAFE TREES,
s.r.o. se sídlem Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 26935287 za
cenu 34 200,00 Kč bez DPH za provedení hodnocení 9 ks dřevin akustickým
tomografem a za cenu 244 900,00 Kč bez DPH za provedení hodnocení 31 ks
dřevin tahovou zkouškou a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění
tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
41/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve
Zlíně 2021“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Radovanem Kučerou jako
zhotovitelem se sídlem Jankovice 20, 769 01 Holešov, IČO: 65831811, jejímž
předmětem je ošetření dřevin pro část 1. za cenu 302 610,00 Kč bez DPH, pro
část 2. za cenu 173 355,00 bez DPH a pro část 4. za cenu 18 500,00 Kč bez
DPH, dle zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením

Usnesení
42/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na provádění deratizace bytových domů a
úkonů s tím souvisejících č. 4000160187 ze dne 16. 2. 2016 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a společností DERATEX, spol. s r. o., se sídlem U Tescomy
251, 760 01 Zlín - Lužkovice, IČO 18810624, jako dodavatelem, jehož
předmětem je změna ceny za provádění deratizace bytových domů z původní
ceny 230,- Kč bez DPH na cenu 256,- Kč bez DPH za 1 vchod a aktualizace
seznamu bytových domů pro provádění deratizace;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění služby mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
společností RUDOLF JELÍNEK a.s., se sídlem Razov 472, 763 12 Vizovice,
IČO 49971361, jako dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění pohoštění a
prostor na akci "Setkání zaměstnanců statutárního města Zlína" dne 24. 9.
2021 za cenu 425 198 Kč vč. DPH
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
44/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako obdarovaným a Mgr.
Dagmar Santariovou, se sídlem Jiráskova 398, 760 01 Zlín - Prštné, IČO
15249930, jako dárcem, jejímž předmětem je darování 3 ks dárkových
poukazů v celkové výši 1 500 Kč, které budou použity jako odměny do soutěže
organizované organizační složkou Živý Zlín - kulturní agentura,
pověřuje
Bc. Janu Kubáčovou, vedoucí organizační složky Živý Zlín - kulturní
agentura, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
45/15R/2021

Rada města Zlína
jmenuje
Ing. Petra Hlouška, nar.:
, bytem:
vedoucím Odboru realizace investičních akcí s účinností od 16.08.2021.

Usnesení
46/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
dle přílohy č. 1 doplňující podmínky pracovněprávního vztahu s Ing. arch.
Jindřichem Novým, jmenovaným s účinností od 01.09.2021 ředitelem
Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace, IČO: 08826391, se
sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín.

Usnesení
47/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Směrnici o poskytování stravování s příspěvkem dle přílohy s účinností od
19.08.2021.

Usnesení
48/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
ceník vstupného a pronájmů Památníku Tomáše Bati platný od 1. 9. 2021 dle
přílohy.

Usnesení
49/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 4650 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
50/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
6000 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
51/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
6220 Kč, údržba trvalého travního drnu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
52/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
24411 Kč, údržba trvalého travního drnu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
53/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
2931 Kč, údržba trvalého travního drnu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
54/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " koncert FOCUS ROCK" dne 27.8.2021 od 19:00 do 02:00
hodin na pozemcích areálu lyžařského svahu ve Zlíně, pro pořadatele Svah
Zlín s.r.o., nám. T. G. Masaryka 5144, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/77, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1, a to noc
z 27.8.2021 na 28.8.2021.
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Usnesení
55/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Pouťová zábava-Štípa 2021" dne 4.9.2021 od 20:00 do 02:00
hodin v areálu fotbalového hřiště ve Štípě, pro pořadatele Fotbalový klub
Štípa, Ke Hřišti 665, Štípa-Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1299/1 k. ú. Štípa;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1, a to noc
z 4.9.2021 na 5.9.2021.

Usnesení
56/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Filharmonie pod širým nebem" dne 2.9.2021 od 20:00 do
22:00 hodin na platformě 14/15 Baťova institutu, pro pořadatele 14/15 Baťův
institut, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3297, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
57/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Hudební večer" dne 28.8.2021 od 20:00 do 24:00 hodin u
restaurace Pod Lipou, Mladcovská 566, pro pořadatele
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 691, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1, a to noc
z 28.8.2021 na 29.8.2021.

Usnesení
58/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Kabát Cirkus - Zlín" dne 17.8.2021 od 20:00 do 22:00 hodin
na zelené ploše mezi ulicemi Gahurova a Výletní ve Zlíně, pro pořadatele
GLANC s.r.o., Palackého třída 126, 612 00 Brno:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
59/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Poutní slavnosti ve ve Štípě" ve dnech 4.9.2021 od 14:00 do
19:00 hodin a 5.9.2021 od 6:00 do 19:00 hodina pozemcích Mariánského
náměstí 57 ve Štípě, pro pořadatele Římskokatolická farnost, Mariánské
náměstí 57, 763 14 Zlín-Štípa:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 27/7, 26/9 a 4/3 k. ú. Štípa;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.
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Usnesení
60/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Pohádkový les " dne 4.9.2021 od 14:00 do 18:00 hodin na
pozemcích areálu Dětského centra Zlín Burešov, pro pořadatele Středisko
rané péče EDUCO Zlín, z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3675/4, 4036 k. ú. Zlín.

Usnesení
61/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "6. ročník Guláš fest Malenovice" dne 4.9.2021 od 10:00 do
23:00 hodin na pozemcích v blízkosti ul.Tyršova ve Zlíně-Malenovicích, pro
pořadatele
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 420, 1334, 860/5 na k. ú. Malenovice;
2. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
62/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " závod BMX PANDA JAM" dne 21.8.2021 od 7:00 do 22:00
hodin na pozemcích SKATEPARKU ZELENÉ (na ul. Broučkova, Dřevnická)
ve Zlíně, pro pořadatele
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
63/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Mladcovská hoblovačka - 14. ročník" dne 4.9.2021 od 9:00
do 18:00 hodiny, na prostranství sportovního areálu FK Mladcová pořadatele
SDH Zlín-Mladcová, Návesní 418, 760 01 Zlín, IČO: 68729600:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 591/39, 591/46, 591/122, 591/190, 591/218 k.
ú. Mladcová;

Usnesení
64/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "S Přístavem do pohádky" dne 4.9.2021od 15:00 do 20:00
hod na soukromém pozemku par. č. 1134/5, pořadatele BLAVENMACK,
s.r.o., Přístav 178, Příluky-Zlín, 760 01 Zlín, IČO: 04524454;
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1134/5 k. ú. Příluky.

Usnesení
65/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „rockový koncert kapely Harlej ” dne 06.08.2021 od 19:00
do 22:00 hodin na prostranství parkoviště u OC Čepkov na p. č. 4425/6, k. ú.
Zlín, pořadatele Magmakoncert s.r.o., Vodičkova 9, 110 00 Praha 1:
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1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 jde o prostranství na p. č. 4425/6, k. ú. Zlín.
Usnesení
66/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Koncert O cenu Segmenťáka” dne 20.08.2021 od 16:00 do
17:00 hodin na prostranství terasy u 1. segmentu, nad knihovnou na Jižních
Svazích na p. č. 6648/1, k. ú. Zlín, pořadatele Základní umělecká škola - Jižní
Svahy, Okružní 469, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 jde o prostranství na p. č. 6648/1, k. ú. Zlín.

Usnesení
67/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021- START" na prostranství
náměstí Míru, ve dnech 27.8.2021 - 29.8.2021 od 09:00 do 22:00 hodin ve
Zlíně, pro pořadatele Rally Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7,760 01
Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
68/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021" na prostranství továrního
areálu firmy CREAM ve dnech 27.8.2021 - 29.8.2021 ve Zlíně, pro pořadatele
Rally Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7,760 01 Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3300,3301, 5565,1119/134, 1119/26, 1119/25,
1119/243, 3299, 7225, 5507, 5126 k. ú. Zlín;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
69/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021 - Rychlostní zkouška RZ 1"
na trase dle Přílohy č.1 dne 27.8.2021 od 15:00 do 02:00 hodin ve Zlíně, pro
pořadatele Rally Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7,760 01 Zlín, IČO:
46965564:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 podél celé trasy RZ 1 dle Přílohy č. 1;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
70/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021 - Bugatti Grand Prix" na trase
na hlavní komunikaci před zámkem dne 27.8.2021 od 12:00 do 24:00 hodin
ve Zlíně, pro pořadatele Rally Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7,760 01
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Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 190/2, 200/1 k. ú. Zlín ;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.
Usnesení
71/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021 - OHŇOSTROJ" na
prostranství univerzitního parku (ulice Mostní, Březnická) dne 27.8.2021 od
01:00 do 01:20 hodin ve Zlíně, pro pořadatele Rally Zlín, spol. s r.o.,
Hornomlýnská 3715/7,760 01 Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1111/3, 1111/12, 1111/9 k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
72/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021 - akreditace, tankování, noční
parkování" ve dnech 27.8.2021 - 29.8.2021 v prostoru parkoviště u Velkého
kina, Obchodního domu, starého autobusového nádraží a na ulici Mostní ve
Zlíně, pro pořadatele Rally Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7,760 01
Zlín, IČO: 46965564:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 p. č. 1109/1, 1111/11, 1111/24, 201/1 k. ú. Zlín ;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
73/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Barum Czech Rally Zlín 2021 - provozovna Star Club Flip"
ve dnech 27.8.2021 - 29.8.2021 v prostranství ul. Gahurova ve Zlíně, pro
pořadatele Rally Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7,760 01 Zlín, IČO:
46965564:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 p. č. 1119/122 k. ú. Zlín;
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině podle čl. V odst. 1.

Usnesení
74/15R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Matěje Krajči z funkce člena Komise životního prostředí
RMZ,
jmenuje
paní Evu Hánělovou, členkou Komise životního prostředí RMZ, s účinností
ode dne schválení.
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Usnesení
75/15R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
řízení o zadání koncese malého rozsahu "Výběr provozovatele CLV vitrín v
majetku SMZ", v souladu s § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v řízení,
zejména schválením podmínek řízení o zadání koncese malého rozsahu a
jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka
tohoto řízení a realizací některých úkonů, souvisejících s uzavřením a
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
jmenuje
komisi pro koncesní řízení:
členové:
Ing. et Ing. Jiřího Korec, primátor
Bc. Tomáš Melzer, Odbor tiskový a cestovního ruchu
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Michal Čížek, člen RMZ
Bc. DiS. Eva Manišová, Odbor tiskový a cestovního ruchu
Mgr. Blanka Semelová, Odbor právní

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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