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
13. schůze

12. 7. 2021

Usnesení
1/13R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/15 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 15 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pod přístavbou k
bytové jednotce č. v domě č. p.
na ul. Zálešná VII ve Zlíně, za cenu ve
výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH a s podmínkou zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě obě do 13. 5. 2053 za cenu zpětného
výkupu shodnou s kupní cenou, za jakou se realizoval prodej
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/13R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě (směnné smlouvy) mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jako budoucím směňujícím (směňujícím) na straně jedné a

jako budoucími směňujícími (směňujícími) na straně
druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku p. č. 707/1 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře do 120 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část
pozemků p. č. 707/227, p. č. 707/100, p. č. 707/98, p. č. 707/70, p. č. 707/68,
p. č. 707/201, p. č. 707/199 k. ú. Zlín o výměře do 120 m2 ve vlastnictví
fyzických osob, pro možnost realizace přeložky chodníku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
3/13R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a J
jakožto
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kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemku p. č. 591/1 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o výměře do 270 m2 pro předzahrádku a zahradu, za cenu
dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
4/13R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a .
jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 77 o výměře do 85
m2 k. ú. Velíková, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu ve vlastnictví
žadatele, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 77 o výměře do 85
m2 k. ú. Velíková, obec Zlín, pro zahradu bez možnosti oplocení, za nájemné
ve výši 1,292 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, dle
podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/13R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 481/12 o výměře do 110 m2
k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu č.p. 454
na ul. U Dráhy ve Zlíně - Loukách, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 481/12 o výměře 105 m2 k. ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, pro zahradu u rodinného domu č.p. 454 na ul.
U Dráhy ve Zlíně - Loukách, za nájemné ve výši 1,928 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
6/13R/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
Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., se sídlem nám. T. G.
Masaryka 1281, Zlín, IČO 46343504, jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem 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, pro umístění zpevněných
ploch pro parkování vozidel, za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok bez DPH, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OKaPP, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 1635730815 ze dne 21. 11. 2003
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto původními vypůjčiteli a
a
,
jakožto novými vypůjčiteli, jehož
předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p. č. 707/2 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 20 m2, za účelem zajištění příjezdu ke garáži k rodinnému
domu č. p.
na ul. Lesní ve Zlíně, bez možnosti parkování, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
8/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 170 m2,
za účelem údržby travního porostu, umístění živého plotu, bez možnosti
vybudování branek k rodinnému domu č. p. 6006 na ul Mostní ve Zlíně, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ s podmínkou
zachování přístupu k okolním nemovitostem
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
9/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Tř. Svobody 777-779 ve Zlíně –
Malenovicích, se sídlem třída Svobody 777, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO
29234778, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 901/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o celkové výměře
350 m2, za účelem umístění lešení, zařízení staveniště, vybudování zavážecí
plochy pro jeřáb u bytového domu č. p. 777, č. p. 778 a č. p. 779 na ul. třída
Svobody ve Zlíně – Malenovicích, na dobu určitou do 31. 3. 2022, s výpovědní
dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Boněcko I 301-303 ve Zlíně, se
sídlem Boněcko I 303, 760 01 Zlín – Příluky, IČO 29260213, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 1433/41, p.
č. 1433/37, p. č. 1433/51,p. č. 1433/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře
644 m2, za účelem umístění lešení a zařízení staveniště (mobilní WC, šatny,
skladovací prostory) při revitalizaci bytového domu č. p. 301, č. p. 302 a č. p.
303 na ul. Boněcko I ve Zlíně - Přílukách, na dobu určitou po dobu provádění
stavebních prací, nejdéle však do 30. 4. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ, OD, OMZ a OPP
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Boněcko I 301-303 ve Zlíně, se
sídlem Boněcko I 303, 760 01 Zlín – Příluky IČO 29260213 jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 1433/41 a p.
č. 1433/51 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové výměře 16 m, za účelem
zateplení bytového domu č. p. 301, č. p. 302 a č. p. 303 na ul. Boněcko I ve
Zlíně - Přílukách, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OD, OMZ a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
11/13R/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
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, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3499/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 7 m2, za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1930/1 k. ú. Zlín (ul.
Pod Stráněmi ve Zlíně), na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 3479/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 8 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace k plánované novostavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 2615/20 k. ú. Zlín (ul. Pasecký žleb ve Zlíně), na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/13R/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
Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, církevní
organizace, se sídlem Kylešovská 677/8, Předměstí, 746 01 Opava, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 525/4 a p. č.
3565/13 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 53 m2 za účelem umístění
kontejneru a zázemí stavby pro rekonstrukci sociálních zařízení v klášterní
budově Regina č. p. 3242 na ul. Divadelní ve Zlíně, za nájemné ve výši 990
Kč/m2/rok bez DPH na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací,
nejdéle však do 30. 9. 2021 s výpovědní dobou 1 měsíc, 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
14/13R/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. 977/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 308 m2, za účelem údržby zeleně k bytové jednotce č. v
domě č. p. 916 na ul. Kotěrova ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
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3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OKaPP, OPP, OMZ
Usnesení
15/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 5000721229 ze dne 31. 5. 1999
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je zvýšení výměry
výpůjčky části pozemku p. č. 4198/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměru 36 m2 a
rozšíření účelu výpůjčky o vybudování oplocení

Usnesení
16/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty a služebnosti
inženýrských sítí mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a Royal residence Zlín s.
r. o., se sídlem Vinořské náměstí 34, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČO 08204063,
jakožto oprávněným, jejímž předmětem je vybudování sjezdu z komunikace
na pozemek p. č. 2124/2 k. ú. Zlín ve vlastnictví Royal residence Zlín s. r. o.
přes části pozemků p. č. 2126/5, p. č. 2125/13, p. č. 2125/1 a p. č. 2104/5 vše
v k.ú. Zlín, obci Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína v celkovém
rozsahu do 520 m2 dle geometrického plánu a zřízení inženýrských sítí
vedených pozemky p. č. 2126/5, p. č. 2104/5, p. č. 3477/4, p. č. 2125/14, p. č.
2125/5, p. č. 2125/1 a p. č. 2125/11 vše v k. ú. Zlín, obci Zlín ve vlastnictví
statutárního města Zlína, a to kanalizačního řadu (dl. 86 m), vodovodního řadu
(dl. 99,5 m), el. přípojky (dl. 75 m) formou zřízení úplatného věcného břemene

Usnesení
17/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 77 o výměře do 85 m2 k. ú.
Velíková, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu č. p. 115 na ul. Horní
konec ve Zlíně – Velíkové

Usnesení
18/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. st. 5024/36 o výměře 13 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží č. ev. 522, stojící na
pozemcích p. č. st. 5024/36 a p. č. st. 5024/48 k. ú. Zlín

Usnesení
19/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. 3803/2 o výměře 498 m2 a p. č. 3803/3 o výměře
121 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro stavbu veterinární ordinace

Usnesení
20/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 854/8 o výměře 35 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pro vybudování 2 parkovacích míst u bytového domu č. p. 3830 na ul. Lazy
III ve Zlíně
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Usnesení
21/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 587/16 o výměře do 400 m2 k. ú. Malenovice
u Zlína, obec Zlín pro zahradu

Usnesení
22/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem částí pozemků p. č. 560/5 a p. č. 589/2 k. ú. Mladcová,
obec Zlín o celkové výměře 440 m2, k údržbě zeleně bez možnosti oplocení,
za nájemné ve výši 1,122 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
,
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 3491/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 7
m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované novostavbě
rodinného domu na pozemcích p. č. 2331/1 a p. č. 4667 oba k. ú. Zlín, 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
24/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 1089/204 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o celkové výměře 3
m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku k
plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1089/228 a p. č.
1089/227 oba k. ú. Příluky u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
25/13R/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
aI
,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 583/1 k. ú. Štípa, obec Zlín o celkové výměře 12
m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku k
plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 787 k. ú. Štípa, 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
26/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3528/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře 38 m2 za účelem umístění lešení a zařízení staveniště při
revitalizaci fasády rodinného domu č. p.
na ul. Lorencova ve Zlíně, na
dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy po dobu 29 dnů, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OKaPP a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
27/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4000205200 ze dne 31. 12. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření
předmětu nájmu o pozemky p. č. st. 7642 o výměře 38 m2, p. č. st. 7644 o
výměře 50 m2 a p. č. st. 7645 o výměře 52 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín jako
plochy zastavěné stavbami občanské vybavenosti, za nájemné ve výši 300
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
28/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
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jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 2801/69 o výměře 36 m2 k. ú.
Zlín, obec Zlín, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
29/13R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dohodu o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Josefem Holubem, Budovatelská 4796, 760 05 Zlín, IČO 00283924, jakožto
nájemcem, jejíž předmětem je ukončení nájmu části pozemku p. č. 2144/79 k.
ú. Zlín, obec Zlín o výměře 90 m2 jako plochy zastavěné přízemním objektem
pro provozování pivního baru „Hospůdka na točně“

Usnesení
30/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 k nájemní smlouvě č. 4000204786 ze dne 3. 12. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Lorencova s.r.o., se sídlem
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 25343700, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je změna trasy vedení vodovodní a plynovodní přípojky v rámci
akce „Revitalizace objektů – PARK TOWER“, přes pozemek p. č. 3528/3 k.
ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
31/13R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 27. 7. 2020, č. 11/15R/2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
,
E. Servis, s.r.o., IČO 60750081,
760 01 Lešetín IV 708, Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
části pozemku p. č. 3191/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 67,5 m2 za účelem
umístění 6 parkovacích stání (každý žadatel 2 parkovací stání), na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 360,- Kč/m2/rok bez DPH, dle
podmínek OSaDř, OD, OMZ, OKaPP, pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem"
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,J
, E. Servis, s.r.o., IČO 60750081, 760 01
Lešetín IV 708, Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části
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pozemku p. č. 3191/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 67,5 m2 za účelem
umístění 6 parkovacích stání (každý žadatel 2 parkovací stání), na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 360,- Kč/m2/rok bez DPH, dle
podmínek OSaDř, OD, OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
32/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 978/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
245 m2 za účelem provedení hydroizolace zdiva, vybudování nového
okapového chodníku, oplocení zaužívané části vč. umístění branky a údržby
zeleně k bytové jednotce č. v domě č. p. 935 na ul. třída Tomáše Bati ve
Zlíně

Usnesení
33/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 204 o výměře do 25 m2 k. ú. Klečůvka, obec
Zlín pro zarovnání a příjezd k pozemku p. č. 208/2 k. ú. Klečůvka

Usnesení
34/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 216/1 o výměře do 100 m2 k. ú. Klečůvka,
obec Zlín pro výsadbu ovocných stromů, údržbu travního porostu a rozšíření
pozemku p. č. 221/2 k. ú. Klečůvka

Usnesení
35/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1203 o výměře 300 m2 k. ú. Lužkovice,
obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
36/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 82/1 o výměře do 11 m2 k. ú. Jaroslavice u
Zlína, obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání pozemku

Usnesení
37/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, bezúplatně převést část pozemku p. č. 1557/2 o výměře do 252
m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání části plochy
hřiště a zázemí klubu

Usnesení
38/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1557/2 o výměře do 80 m2 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání pozemku
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Usnesení
39/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 1144 o výměře 22 m2 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží č. ev. 2461,
stojící na pozemku p. č. st. 1144 k. ú. Malenovice u Zlína

Usnesení
40/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 1334/6 o výměře do 15
m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín za účelem zřízení parkovacího místa

Usnesení
41/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 487/1 o výměře do 25 m2 v k. ú.
Zlín, obec Zlín

Usnesení
42/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 486/2 o výměře 834 m2 k. ú. Prštné,
obec Zlín

Usnesení
43/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 2801/48 a p. č. 2801/49 k. ú. Zlín, obec
Zlín o celkové výměře 116 m2 za účelem umístění lešení z důvodu revitalizace
objektu kotelny na pozemku p. č. st. 7029 k. ú. Zlín

Usnesení
44/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
o celkové výměře 24 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a
přístupového chodníku k plánované novostavbě rodinného domu na
pozemcích p. č. 780/5, p. č. 780/6, p. č. 784/5, p. č. 780/9 a p. č. 780/8 k. ú.
Louky nad Dřevnicí

Usnesení
45/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 3191/1 a p. č. 3191/94
k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 15 m2 pro zarovnání majetkové
hranice pozemků

Usnesení
46/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 2959/7 a p. č. 2963/14 oba k. ú. Zlín,
obec Zlín o celkové výměře do 460 m2 pro příjezd k rodinnému domu na
pozemku p. č. st. 6183/1, k. ú. Zlín a údržbu zpevněných ploch a zeleně

Usnesení
47/13R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 9/7R/2021 ze dne 12.4.2021 ve znění "Rada
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města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a GEFEST REAL s. r. o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02
Otrokovice, IČO 08267189, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 615/10 a p. č. 625/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 205 m2 za účelem vybudování nového sjezdu z komunikace,
úpravu stávajícího sjezdu z komunikace a pro úpravu uličního prostoru na ul.
Díly II ve Zlíně k nově řešené stavební akci "BYTOVÝ KOMPLEX
ARDEA", na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OMZ, OD a OKaPP a pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora,
dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem"
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a GEFEST
REAL s. r. o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČO 08267189,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č.
615/10 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 54,5 m2 za účelem vybudování
nového sjezdu z komunikace a úpravu stávajícího sjezdu z komunikace ke
stavební akci "BYTOVÝ KOMPLEX ARDEA", na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy a výpůjčka částí pozemků p. č. 615/10 a p. č. 625/7 k. ú. Zlín, obec
Zlín o celkové výměře 149 m2 za účelem úpravy uličního prostoru na ul. Díly
II ve Zlíně v rámci stavební akce "BYTOVÝ KOMPLEX ARDEA", na dobu
určitou, po dobu realizace stavebních prací, nejpozději do 30.6.2022, s
výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, to vše dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
48/13R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 6/11R/2021 ze dne 7. 6. 2021 ve znění:
”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 SENIMA, spol. s r.o., se sídlem Antonínova 5174,
760 01 Zlín, IČO 25310836, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
části pozemku p. č. 979/24 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 12 m2 pod
parkovacím stáním vybudovaným žadatelem, za nájemné ve výši 540
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, pověřuje Mgr.
Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem”
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
SENIMA, spol. s r.o., se sídlem Antonínova 5174, 760 01 Zlín, IČO
25310836, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
979/24 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 12 m2 pod parkovacím stáním
vybudovaným žadatelem, za nájemné ve výši 540 Kč/m2/rok bez DPH, na
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dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
49/13R/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 ABAPO trade, s.r.o., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín,
IČO 06517102, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Burešov
4886, Zlín o výměře 28,98 m2 za účelem skladu kompenzačních a zdravotních
pomůcek a administrativních prostor, za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok bez
DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o realizaci reklamních kampaní a dalších
souvisejících činnosti mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
H-Media s.r.o., Řeznická 662/17, 11000 Praha 1, IČO 25069713, jakožto
provozovatelem, jehož předmětem je snížení počtu instalovaných reklamních
nosičů ze 2 ks na 1 ks a snížení úplaty z 1 500 Kč/ročně + DPH na 1 000
Kč/ročně + DPH za 1 instalovaný reklamní nosič v budově na adrese L. Váchy
602, Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
prolongaci smlouvy o nájmu č. 4000 20 3946 v souladu s § 2285 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta
multimediálních komunikací), se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01
Zlín, IČO 70883521, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o
výměře 118 m2 v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, za účelem
skladování a vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok,
o 3 měsíce, tedy do 31. 12. 2021;

Usnesení
52/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
prolongaci smlouvy o nájmu č. 4000 20 3949 v souladu s § 2285 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
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jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o výměře 52 m2
v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, za účelem výtvarné - umělecké
činnosti, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok, o 3 měsíce, tedy do 31. 12. 2021;
Usnesení
53/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2800140153 ze dne 31.
7. 2014, jehož předmětem je změna rozsahu vypůjčených prostor v budově
Zlínského klubu na adrese třída Tomáše Bati 204, Zlín, a to rozšíření o
místnost 206 ve II. nadzemním podlaží a snížení o místnosti č. 115 a 116 v I.
nadzemním podlaží za účelem poskytování veřejně prospěšných činností v
oblasti umělecké - hudební, taneční, divadelní, pro současného vypůjčitele pro
CANTICUM CAMERALE z.s., IČO 46276980; na dobu určitou do
31.12.2021 s výpovědní dobou 3 měsíců.

Usnesení
54/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2800140165 ze dne
31.7.2014, jehož předmětem je změna rozsahu vypůjčených prostor v budově
Zlínského klubu na adrese třída Tomáše Bati 204, Zlín, a to rozšíření o
místnost 303 ve III. nadzemním podlaží společně užívané s dalšími uživateli
budovy a snížení o místnosti č. 115 a 116 v I. nadzemním podlaží za účelem
poskytování veřejně prospěšných činností v oblasti umělecké - hudební,
taneční, divadelní, pro současného vypůjčitele Smíšený pěvecký sbor
DVOŘÁK, Zlín, z.s., IČO 48472336, na dobu určitou do 31.12.2021 s
výpovědní dobou 3 měsíců;

Usnesení
55/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Nad
Ovčírnou IV 344, Zlín, o výměře 33,28 m2 za účelem pracovny, ateliéru a
skladu, za nájemné ve výši 310,47 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou 6 měsíců;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
vrácení složené jistoty ve výši 119 068 Kč panu Van Dung Le, Česká 4749,
760 05 Zlín, IČO 60375671, jakožto zájemci o účast ve výběrovém řízení na
nájem nebytových prostor v domě č. p. 4211 – 4217 (č. jednotky 4216/5)
stojícím na pozemku p. č. st. 6140/1 v k. ú. a obci Zlín.
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Usnesení
57/13R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 65/5R/2021 ze dne 15. 3. 2021, body c) a d)
ve znění: „Rada města Zlína schvaluje c) mimořádné přidělení stávajícího bytu
a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
jako nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
o velikosti 1+kk v domě čp. 4699 na
ul. Okružní ve Zlíně, s účinností od 1. 7. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále
dle platných pravidel, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc, d) mimořádné
přidělení většího bytu v lokalitě ul. Obeciny ve Zlíně, paní
trvale bytem
“.

Usnesení
58/13R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
a) část usnesení Rady města Zlína č. 47/10R/2021 ze dne 24. 5. 2021, bod a)
ve znění: „Rada města Zlína schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní
smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 a Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407,
760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem
je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk“,
b) část usnesení Rady města Zlína č. 9/22R/2020 ze dne 9. 11. 2020, bod c) ve
znění: „Rada města Zlína schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 +
kk v domě čp. 4786 na ul. Středová nebo v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve
Zlíně paní
trvale bytem
,
c) část usnesení Rady města Zlína č. 9/22R/2020 ze dne 9. 11. 2020, bod e) ve
znění: „Rada města Zlína schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 +
kk v domě čp. 4201-4210 na ul. Vodní ve Zlíně Společnosti Podané ruce o.p.s.,
Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 60557621, Doléčovací centrum
ve Zlínském kraji, a to na dobu určitou půl roku s postupným prodlužováním,
až na dobu neurčitou, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy,"
schvaluje
d) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Bytovým
družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563,
jakožto pronajímateli a manžely
a
trvale bytem
jakožto nájemci, jejímž předmětem
je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk,
e) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a Společnosti Podané ruce o.p.s., obecně
prospěšná společnost, Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO
60557621, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.
p. 4209 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, za účelem ubytování klientů
Doléčovacího centra, na dobu určitou půl roku s možností postupného
prodlužování dle platných pravidel pro kategorii byty dostupné, za nájemné

- 15 -

ve výši 100 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností od
1. 8. 2021,
f) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Vodní 4210 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 7. 2021,
g) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní J
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 7. 2021,
h) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Slezská 5258 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 7. 2021,
ch) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 7. 2021,
i) uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140654 ze dne 31. 7.
2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
a
trvale bytem
jako
nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, smluv a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
59/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
60/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
61/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení usnesení Rady města Zlína č. 101/5R/2014 ze dne 10.3.2014 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje princip rozdělení celkového příjmu odvodů z
loterií a jiných podobných her podle § 41 a následujících z. č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2014
následovně: 1. finanční prostředky vybrané do hodnoty 40 mil. Kč v rozdělení:
- 20 mil. Kč na výdaje statutárního města Zlína, - 10 mil. Kč na výdaje do
oblasti tělovýchovy a sportu, - 5 mil. Kč na výdaje do oblasti kultury, - 5 mil.
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Kč na výdaje do sociální oblasti; 2. finanční prostředky vybrané nad hodnotu
40 mil. Kč budou zapojeny průběžně rozpočtovými opatřeními do upraveného
rozpočtu SMZ v poměru: 50 % výdaje na oblast tělovýchovy a sportu, 25 %
výdaje na sociální oblast, 25 % výdaje na oblast kultury a to výhradně na
neinvestiční a investiční výdaje související s majetkem města, a pověřuje
náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda zabezpečit provedení
rozpočtových opatření dle výše uvedeného principu, náměstka primátora Mgr.
Miroslava Kašného projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu
v oblasti kultury a oblasti sociální a náměstka primátora Ondřeje Bětáka
projednáním a realizací rozdělení vyčleněné části příjmu v oblasti tělovýchovy
a sportu."
Usnesení
62/13R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 500.000 Kč do veřejné sbírky
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO:
70888337, která se koná za účelem finanční pomoci pro postižené obce
tornádem v Jihomoravském kraji, přičemž finanční příspěvek bude převeden
na zvláštní účet č. 123-3116420297/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
63/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a spolkem Cestami proměn, z.s.,
V pevnosti 9/3, 128 00 Praha 2, IČO: 27047091 jako obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč určeného na
podporu realizace putovní výstavy Má vlast cestami proměn;
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Pavla Stojara dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/13R/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 „Regenerace panelového sídliště
Zlín - Malenovice - 8. etapa“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
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náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
65/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
vypovězení Licenční smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jakožto nabyvatelem a
společností RTS a.s., se sídlem Lazaretní 13, Brno 615 00, IČO: 25533843,
jakožto poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu
práva k Software RTS a k Cenové soustavě RTS DATA, a to ke dni 31.7.2021,
schvaluje
vypovězení Servisní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jakožto objednatelem a
společností RTS a.s., se sídlem Lazaretní 13, Brno 615 00, IČO: 25533843,
jakožto poskytovatelem, jejímž předmětem je zabezpečení servisních činností
k software RTS, a to ke dni 31.7.2021,

Usnesení
66/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří - část 1" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o., se sídlem Prostřední
2613, 760 01 Zlín, IČO: 25500082, jako příkazníkem, a to za cenu ve výši 188
500,- Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
67/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
smlouvu o převodu části práv a povinností stavebníka mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
převodcem a společností GEFEST REAL s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 765
02 Otrokovice, IČO:08267189, jako nabyvatelem, dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím podpisem.

Usnesení
68/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 4400160001na vypracování
projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci "Zlín-Jižní Svahy,
propojení Podlesí - Kocanda", uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem nám.Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:00283924, jako objednatelem a
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO: 01643541,jako zhotovitelem, dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem.
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Usnesení
69/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta v rámci
veřejné zakázky s názvem „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ
a parkoviště P+R Zlín-Příluky" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12,
760 01 Zlín,
IČ: 00283924, jako objednatelem a firmou Projekční kancelář
PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno,
IČ: 46974806,
jako zhotovitelem s cenou za dílo ve výši 301.653,00 Kč s DPH (249.300,00
bez DPH),
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
70/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné
povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "ZlínKlečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín“, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Ing. Jiřím Škrabalem, Balatická 583, 763 11 Želechovice ,
IČO: 48476684 jako zhotovitelem, a to za cenu 298 870,00 Kč s DPH (247
000,00 bez DPH),
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
71/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 4400211097, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jakožto objednatelem a STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jakožto zhotovitelem na realizaci stavebních
prací „Oprava vozovky MK Gahurova ve Zlíně", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 535 072,40 Kč bez
DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 472 732,40
Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem Dodatku č. 1

Usnesení
72/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových
prací na území statutárního města Zlína, uzavřené dne 31. 12. 2014, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ:00283924, jakožto zadavatelem a obchodní společností Technické služby
Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086,
jako poskytovatelem, dle zdůvodnění a příloh č. 1-4,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem předmětného dodatku.
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Usnesení
73/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně" 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 979.900,-- Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi statutárním
městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a panem
vlastníkem vodovodu pod názvem
„Prodloužení vodovodu k farmě Jana Machů“, která upravuje vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé
provozování vodovodu, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.

Usnesení
75/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a společností EG.D, a.s., IČO:
28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako
provozovatelem distribuční soustavy v souvislosti s akcí „Regenerace
veřejného prostranství podél cyklostezky – II. etapa“, k.ú. Kostelec u Zlína, s
podílem žadatele na oprávněných nákladech, které dle předběžného rozpočtu
provozovatele nepřevýší částku 11 000,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem a uzavřením
smlouvy

Usnesení
76/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210107 ze dne 31. 5. 2021 na
akci „Sadové úpravy v parčíku u Kyklopa, Zlín – Mladcová“, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jako objednatelem, a Pavlem Vyvlečkou, IČO: 60560363, se sídlem
Družstevní 4517, 760 05 Zlín, jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna
termínu dokončení díla, a to první etapy díla do 30. 9. 2021 a II. etapy díla do
30. 9. 2022.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku ke smlouvě a jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
77/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku cibulovin a hlíz v počtu 121 670 ks pro
podzimní výsadby 2021 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako kupujícím, a Bruno Nebelung
GmbH, se sídlem Freckenhorster Str. 32, 483 48 Everswinkel, Německo, DIČ:
DE272070948 jako prodávajícím, za kupní cenu 380 881,04 Kč bez DPH, s
termínem plnění do 30. 9. 2021 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
78/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
ellement architects s.r.o., se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO:
05274885, jako zhotovitelem na zpracování projektové dokumentace pasportu
bytu (dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr a rozpočtu na
akci „Úprava typického bytu do podoby z roku 1960 v BD Zálešná I. 4057,
Zlín“ a návrh řešení výplní okenních otvorů za cenu 145 000 Kč bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - servis výtahu č. 4000151975 o
poskytování (komplexního) servisu ze dne 28. 12. 2015, mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a společností Boďa - VÝTAHY ZLÍN, s. r. o., se sídlem
Klečůvka 43, 763 11 Zlín, IČO 25587889, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je změna předmětu plnění, kdy se vypouští provádění servisu
výtahu v bytovém domě na ul. Podlesí IV č. p. 5349 ve Zlíně;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 4000210419 na zajištění
pravidelných revizí a údržby zařízení pro odvod kouře a tepla ze dne 7. 2.
2002, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako objednatelem a společností KLAHOS spol. s r. o., se
sídlem Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČO 45537429, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je změna předmětu plnění, kdy se vypouští
zajištění pravidelných revizí a údržby zařízení pro odvod kouře a tepla v
bytovém domě na ul. Podlesí IV č. p. 5349 ve Zlíně;
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
81/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001850034 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a EG.D, a.s., Lidická 1873/36,
Černé Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako provozovatelem distribuční
soustavy, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, jejímž
předmětem je připojení bytu č. 9 v bytovém domě č. p. 3260 na ulici Obeciny
ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smluv ve výběrovém řízení „Webové stránky
SMZ“, a to dodavatele: Checo s.r.o., IČO: 05572622, se sídlem: Lidická
700/19, 602 00 Brno, s nabídkovou cenou bez DPH: 854 000 Kč, a uzavření
smluv s tímto dodavatelem.

Usnesení
83/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování
dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra" mezi
Státní tiskárnou cenin, státní podnik, IČO: 00001279 se sídlem Růžová 6, č.p.
943, Praha 1 jako poskytovatelem a statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín jako příjemcem, za cenu 381
600,00 Kč bez DPH, za dobu plnění smlouvy od 1.8.2021 do 31.12.2025.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem smlouvy.

Usnesení
84/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem, se
sídlem třída Tomáše Bati 21, 763 90 Zlín, IČO 70891320, jako povinným,
Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se
sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČO 00559504, jako
příspěvkovou organizací a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch oprávněného, spočívající
v povinnosti povinného strpět: a) zřízení a provozování zemního kabelového
rozvodu nízkého napětí (silnoproud) v pozemcích p. č. 1090/46 a p. č. 1090/75
k. ú. Zlín, zemního metalického kabelu (slaboproud) v pozemku p. č. 1090/46

- 22 -

k. ú. Zlín a zemního optického kabelu v chráničce HDPE v pozemku p. č.
1090/46 k. ú. Zlín, vše v rozsahu geometrického plánu č. 9327-124/2020, vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem,
opravami a údržbou rozvodů silnoproudu, slaboproudu a optického kabelu, b)
umístění stavby zpevněné plochy - chodníku na pozemku p. č. 1090/75 k. ú.
Zlín, v rozsahu geometrického plánu č. 9328-125/2020, - vstup a vjezd na
zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, opravami a údržbou stavby
zpevněné plochy - chodníku, a to vše bezúplatně, na dobu existence stavby
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
85/13R/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
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka rehabilitačního stolu Golem (inv. č. 154938), na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 14 dnů, pro fyzioterapeutické účely a rehabilitační cvičení,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
86/13R/2021

Rada města Zlína
odvolává
s účinností k 31. 08. 2021
nar.
, trvale
bytem
z funkce ředitelky Kanceláře
architekta města Zlína, příspěvkové organizace, IČO: 08826391, se sídlem
Soudní 1, 760 01 Zlín,
jmenuje
s účinností od 01. 09. 2021
, nar.
trvale bytem
, ředitelem Kanceláře architekta
města Zlína, příspěvkové organizace, IČO: 08826391, se sídlem Soudní 1, 760
01 Zlín,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, podpisem
jmenovacího dekretu a realizací dalších úkonů souvisejících s tímto
odvoláním a s tímto jmenováním,
schvaluje
s účinností od 01. 09. 2021 plat ředitele Kanceláře architekta města Zlína,
příspěvkové organizace, IČO: 08826391, se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín dle
přílohy.

Usnesení
87/13R/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: - pánských digitálních hodinek zn. SECCO uložených u Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín,
oddělení obecné kriminality, se sídlem Zlín, nám. T. G. M. 3218, v ceně
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obvyklé ve výši 100 Kč, - pohledávky vůči České správě sociálního
zabezpečení, se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25, z titulu
nevyplaceného starobního důchodu ve výši 9 384 Kč po
narozenému
posledně trvale pobytem
zesnulému
Usnesení
88/13R/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, 28000.00 Kč, Červený kříž Zlín pro Týden zdraví
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK Rytmik Zlín, z.s., IČO 46307478,
8000 Kč, Zdravý pohyb jako lék i prevence
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín,
IČO 49158201, 5000 Kč, Podzimní vycházka Hostýnskými vrchy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/13R/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, 8000 Kč, Zdravý život
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Štípa, IČO
46276335, 18000 Kč, Týden zdraví v Sokole Štípa 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
93/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele NEMO Zlín, pobočný spolek SPMS, IČO 71249419, 11000 Kč,
Koronáček, mezinárodní závody v PP a RP
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
94/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Volejbalový sportovní klub Zlín, z.s., IČO 00567931, 44000 Kč,
Mezinárodní turnaj ve volejbale mužů - Zlíncup 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele dp Lukostřelba Zlín z.s., IČO 22861645, 5000 Kč, dp 3D BOW
OPEN
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
96/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Tenisový klub Zlín, z.s., IČO 44119127, 34000 Kč, Mezinárodní
tenisový turnaj dětí do 12ti let TE 12U
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
97/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Orel jednota Zlín, IČO 64467317, 5000 Kč, Volejbalový turnaj
smíšených družstev
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
98/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele HOLIDAY CUP z.s., IČO 06395015, 45000 Kč, 21. ročník
HOLIDAY CUP 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
99/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Sportovní klub basketbalu Zlín, z.s., IČO 15530841, 25000 Kč,
Streetball show
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele 8. přední hlídka Royal Rangers Zlín, IČO 65766946, 18200 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
101/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Skupina Šikulové - CVAK, IČO 72023074, 20500 Kč, táborové
pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Centrum pro rodinu Vizovice z.s., IČO 22856919, 4000 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
103/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Nordika Ski Zlín, z.s., IČO 22885170, 9000 Kč, táborové pobyty
dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
104/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Sarkander, z. s. , IČO 60043920, 24500 Kč, táborové pobyty dětí
v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Orel jednota Zlín, IČO 64467317, 21000 Kč, táborové pobyty
dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
106/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Dětské centrum VLNKA z.s., IČO 05213215, 7200 Kč, táborové
pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Lezecký klub Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, 6900 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
108/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, IČO 65792068, 6600 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., IČO 49157566,
29000 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Zlínská astronomická společnost, z.s., IČO 46276475, 14000 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
111/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína z
programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Štípa, IČO 46276335, 6000 Kč,
táborové pobyty dětí v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
112/13R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
z programu Táborové pobyty dětí v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Junák - český skaut, okres Zlín, z. s., IČO 61716804,
267200 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2021
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
113/13R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
na sportovní akci pořádanou v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Atletický klub Zlín, z.s., IČO 00350834, 300000 Kč, Mistrovství
České republiky mužů a žen v atletice
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
114/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Lezecký klub Vertikon z.s., IČO 27024989, 25000 Kč, Český pohár
U14 v boulderingu
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
115/13R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
na sportovní akci pořádanou v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele ŠK Zlín, z.s., IČO 49158023, 50000 Kč, Mistrovství české
republiky v šachu mužů
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
116/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci pořádanou v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele AC Wozmeni Zlín z.s., IČO 03679705, 36500 Kč, Zlínský paraatletický mítink
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
117/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru na prodej majetku: 2x objektiv F 92 2x trezor na filmy 2x
skříňka na nářadí 2x převíjecí stůl 3x křemíkový usměrňovač 1x promítací
stroj MEO 4X + příslušenství 2x promítací stroj MEO 5XB + příslušenství 2x
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diaprojektor umístěného v budově č. p. 2511, nám. Práce, Zlín 760 01 (Velké
kino).
Usnesení
118/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” dne 16. 7. 2021 a 17. 7. 2021 od 21:00
do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství fotbalového hřiště
Příluky pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01 Zlín, IČO:
00283924:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 16. 7. na 17. 7.
a ze 17. 7. na 18. 7. 2021.

Usnesení
119/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” dne 23. 7. 2021 a 24. 7. 2021 od 21:00
do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství fotbalového hřiště
Malenovice; pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 23. 7. na 24. 7.
a ze 24. 7. na 25. 7. 2021.

Usnesení
120/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Roztančený parket - výuka tanců” ve dnech 23. 7. 2021,
30.7.2021, 13.8.2021 a 20.8.2021 od 18:00 do 22:00 hodin na platformě za
přístavbou ZK 204 v parku Komenského pořadatele Statutární město Zlín,
náměstí Míru 13, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
121/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Pivní slavnosti Lužkovice" ve dnech 30.7. 2021 od 17:00 do
02:00 hodin a 31.7.2021 od 13:00 do 02:00 hodin, pořadatele FK LužkoviceŽelechovice, Pod Kopcem 234, 763 11 Želechovice, IČO: 42340667:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 30. 7. na 31. 7.
a z 31. 7. na 1. 8. 2021.

Usnesení
122/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "90. let založení fotbalového klubu" dne 17.7.2021 od 14:00
do 20:00 hodin, pořadatele FK Lužkovice-Želechovice, Pod Kopcem 234, 763
11 Želechovice, IČO: 42340667:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
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nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.
Usnesení
123/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "130. let SDH Lužkovice" dne 24.7.2021 od 14:00 do 24:00
hodin, pořadatele SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů - Lužkovice 763 11
Želechovice, IČO: 65822536:
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 k ukončení akce po 22. hodině, podle čl. V odst.1

Usnesení
124/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce-hudební produkce "Neuronight open air vol. 1" dne 27.8.2021
od 20:00 do 02:00 hodin a 28.8.2021 od 16:00 do 02:00 hodin, pořadatel
, nar.:
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 k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 27. 8. na 28. 8.
a ze 28. 8. na 29. 8. 2021.

Usnesení
125/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Stará řemesla na hradě Malenovice” dne 4. 9. 2021 od 10:00
do 18:00 hodiny v areálu hradu Malenovice, ul. Švermova 448, 763 02 Zlín 4,
pořadatele Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01
Zlín, IČO: 00089982:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
126/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce-hudební produkce "kapela Tramontana" dne 17.7.2021 od
17:00 do 22:00 hodin, pořadatel SK Sokol-FK Kudlov, z.s., Na Vrchovci 154,
Zlín-Kudlov:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1168/16 k. ú. Zlín-Kudlov.

Usnesení
127/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "DEN DĚTÍ" dne 31.7.2021 od 14:00 do 22:00 hodin,
pořadatel SK Sokol-FK Kudlov, z.s., Na Vrchovci 154, Zlín-Kudlov:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1168/16 k. ú. Zlín-Kudlov.

Usnesení
128/13R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Závody ve 3D lukostřelbě ” ve dnech 17.07.2021 a
18.07.2021 od 10:00 do 18:00 hodin na Výletišti obce Velíková, pořadatele
Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec z.s., IČO 03037797:
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1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 pro konání akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 v lokalitě Výletiště
obce Velíková, parc. č. 530/1, 530/2 k. ú. Velíková.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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