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
20. schůze

25. 10. 2021

Usnesení
1/20R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
, jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
prodej části pozemku p. č. 3256/5 o celkové výměře do 45 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, dle geometrického zaměření po kolaudaci stavby rodinného domu č. p.
1142 na ul. Zálešná III ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení;
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. 3256/5 o výměře 45 m2, k. ú. Zlín,
obec Zlín, pro vybudování přístavby a zateplení k rodinnému domu č. p. 1142
na ul. Zálešná III ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce
z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok;
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3256/5 o celkové výměře 48 m2,
k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování zpevněných ploch včetně
parkovacího místa, přístupového chodníku, okapového chodníku, plotu o
výšce 1,2 m a umístění branky k rodinnému domu č. p. 1142 na ul. Zálešná III
ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
2/20R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
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, jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 3256/5 o výměře do 70 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby rodinného domu č. p. 5737
na ul. Zálešná III ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení;
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
části pozemku p. č. 3256/5 o výměře 70 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, pro
vybudování přístavby k rodinnému domu č. p. 5737 na ul. Zálešná III ve Zlíně,
na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení
ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok;
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 3256/5 o celkové výměře 72 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem parkovacího stání a vybudování okapového chodníku a
přístupového chodníku k rodinnému domu č. p. 5737 na ul. Zálešná III ve
Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP a OMZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
3/20R/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 kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 732/21 o
výměře do 130 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, pro vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 6646 na ul. Obeciny ve Zlíně a k údržbě zeleně, za cenu
dle znaleckého posudku za m2 bez DPH;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
4/20R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
.
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 2966/2 o
výměře do 12 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, pro rozšíření vjezdu k budově skladu,
nacházejícího se za budovou č. p. 3311 na ul. 2. května ve Zlíně, za cenu dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
5/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně
jedné a
, jakožto směňujícím na
straně druhé, jejímž předmětem je směna částí pozemků p. č. 1482/120, p. č.
1482/123, p. č. 1482/128, p. č. 1482/129, p. č. 1482/150 a p. č. 450/3 o celkové
výměře do 26 610 m2, vše k. ú. Štípa, obec Zlín, ve vlastnictví statutárního
města Zlína, za pozemek p. č. 418/14 o výměře 26 610 m2, k. ú. Kostelec u
Zlína, obec Zlín, ve vlastnictví
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
6/20R/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. 1444/1 o výměře 2 m2, k. ú. Štípa,
obec Zlín, pro rozšíření parkovacího stání a vstupu do domu, za kupní cenu
dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
7/20R/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. 1444/1 o celkové výměře 6 m2, k.
ú. Štípa, obec Zlín, za účelem vybudování sjezdu z komunikace na parkovací
stání před rodinným domem na pozemcích p. č. 1444/120 a p. č. 1444/119, k.
ú. Štípa, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OD a OPP, za podmínky, že předmět výpůjčky nebude využíván pro
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parkování a celková šíře sjezdů bude max. 6 m;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
8/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej části pozemku p. č. 4211/1 o výměře do 1 000 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, pro budoucí stavební pozemek za cenu dle CMZ platné v době prodeje
za m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
9/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
, jako kupujícím,
jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 560/155 o výměře 60 m2 a části
pozemku p. č. 560/38 o výměře do 90 m2, vše k. ú. Mladcová, obec Zlín, pro
zahradu, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
10/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
a
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.
č. 1287 o výměře 983 m2, k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín, pro zahradu, za
cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
11/20R/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 částí pozemků p. č. 974/3 o výměře do 6 m2, p. č.
980/12 o výměře do 475 m2 a p. č. 980/11 o výměře do 36 m2, vše k. ú. Zlín,
obec Zlín, pro rozšíření zahrady u rodinného domu č. p. 1894 na ul. Pod
Rozhlednou ve Zlíně, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
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, jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 974/3 o výměře do 6 m2, p. č.
980/12 o výměře do 475 m2, oba k. ú. Zlín, obec Zlín, pro rozšíření zahrady u
rodinného domu č. p. 1894 na ul. Pod Rozhlednou ve Zlíně, za cenu dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.
Usnesení
12/20R/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 pozemků p. č. 1400/14 o výměře 1304
m2 a p. č. 1513/2 o výměře do 10 m2, oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, pro
vybudování příjezdové komunikace, za cenu dle CMZ platné v době prodeje
za m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
13/20R/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 pozemku p. č. 220/2 o výměře 34 m2, k. ú. Klečůvka,
obec Zlín, pro scelení pozemků, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
14/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně
jedné a
, jakožto směňujícím
na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemků p. č. 673/569 o
výměře do 30 m2 a p. č. 707/2 o výměře do 10 m2, oba k. ú. Zlín, obec Zlín
ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p. č. 707/156 o výměře
do 40 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem scelení
pozemků žadatele;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
15/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
se záměrem prodat pozemek p. č. 2307 o výměře do 777 m2, k. ú. Malenovice
u Zlína, obec Zlín ke scelení pozemků ve vlastnictví žadatele;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.
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Usnesení
16/20R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 3/11R/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 EJ - PROPERTY s.r.o., se sídlem 1. máje 1177, 763 02 Zlín
– Malenovice, IČO 29269954, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
části pozemku p. č. 3191/93 o výměře do 80 m2 (pruh podél budovy o šířce
1,75 m) k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem údržby zeleně a oplocení živým plotem
pro předzahrádky u bytového domu č. p. 667 na ul. Lešetín II ve Zlíně, za
nájemné ve výši 40 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, dle podmínek OŠ, OKaPP a 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 EJ PROPERTY s.r.o., se sídlem 1. máje 1177, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO
29269954, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
3191/93 o výměře do 150 m2 (pruh podél budovy o šířce 3,5 m), k. ú. Zlín,
obec Zlín, za účelem údržby zeleně a oplocení živým plotem pro předzahrádky
u bytového domu č. p. 667 na ul. Lešetín II ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 40 Kč/m2/rok, dle podmínek
OŠaS, OKaPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
17/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č. 656/3, o
celkové výměře do 38 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování sjezdu
z komunikace o šířce 4,5 m, bez možnosti parkování, a přístupového chodníku
ke stavbě „Bytový dům - 9 b. j., Díly III, Zlín“ na pozemcích p. č. 660/16 a p.
č. st. 3890 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ, OD, OPP, OKaPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
18/20R/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
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předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1994/2 o výměře 11 m2, k. ú.
Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, za účelem vybudování sjezdu z komunikace o
šířce 3,5 m, bez možnosti parkování, k novostavbě rodinného domu na
pozemcích p. č. 1193/3, p. č. 1193/5, p. č. 2073, k. ú. Louky nad Dřevnicí, 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.
Usnesení
19/20R/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
IMMOTEL a. s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO
01842382, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č.
1990/21 a p. č. 6650/1 o celkové výměře 55 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za
účelem dostavby balkónů a stříšek nad terénem v rámci rekonstrukce objektu
Polyfunkční dům Zlín, Okružní č. p. 4695, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 15 % z CMZ, tj. 216 Kč/m2/rok, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ a OPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
IMMOTEL a. s., Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 01842382,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
1990/21 a p. č. 6650/1, k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 55 m2 za účelem
dostavby balkónů a stříšek nad terénem v rámci rekonstrukce objektu
Polyfunkční dům Zlín, Okružní č. p. 4695, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ a OPP.

Usnesení
20/20R/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
IMMOTEL a. s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO
01842382, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. st.
6649 o výměře 1341 m2 a částí pozemků p. č. 6650/1 o výměře do 25 m2, p.
č. 1990/21 o výměře 10 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín, pro majetkoprávní
vypořádání pozemků zastavěných stavbou ve vlastnictví nájemce, za nájemné
ve výši 216 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
21/20R/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.
980/21 o výměře 13 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování
parkovacího stání k bytové jednotce č. v bytovém domě č. p. 965 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, OKaPP a OD;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
22/20R/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 GEFEST
REAL s. r. o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČO 08267189,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
620/89, p. č. st. 5103 a p. č. 625/7 o celkové výměře do 350 m2, k. ú. Zlín,
obec Zlín, za účelem vybudování opěrných stěn, oplocení, zpevněných ploch,
okapového chodníku, přístupového chodníku a terénních úprav na ul. Díly II
a třída Tomáše Bati ve Zlíně k nově řešené stavební akci BYTOVÝ
KOMPLEX ARDEA na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OMZ, OD a OKaPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
23/20R/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
GEFEST REAL s. r. o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČO
08267189, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č.
620/89, p. č. st. 5103, p. č. 625/7 a p. č. 615/10 o celkové výměře do 554 m2,
k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem umístění zařízení staveniště na ul. Díly II a
třída Tomáše Bati ve Zlíně k nově řešené stavební akci BYTOVÝ KOMPLEX
ARDEA, za nájemné ve výši 15 % z CMZ, tj. 360 Kč/m2/rok, na dobu určitou,
po dobu výstavby, maximálně však do 31. 12. 2022, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD, OMZ a OKaPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
24/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
prominutí úhrady smluvní pokuty ve výši 9 075 Kč vzniklé za pozdní úhrady
nájemného za pozemek p. č. st. 7819, k. ú. Zlín, obec Zlín v období od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 nájemci Petru Šenkeříkovi, Vodní 2985, 760 01 Zlín,
IČO 18806449 z důvodu kompenzace využívání pozemku p. č. st. 652 k. ú.
Prštné ve vlastnictví obchodní společnosti nájemce při akci „Regenerace
panelového sídliště Zlín – Podhoří – část 1“.

Usnesení
25/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 3191/93 a p. č. 3191/94 o
celkové výměře do 450 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, pro vybudování sjezdu do
podzemní garáže, venkovních parkovacích stání, zpevněných ploch a
terénních úprav, vše v souvislosti se stavbou polyfunkčního domu na ul.
Kvítková ve Zlíně;
schvaluje
záměr směnit část pozemku p. č. 3191/93 o výměře do 70 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína za části pozemků p. č. 3191/105 a
p. č. st. 8197 o celkové výměře do 70 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, ve vlastnictví
fyzické osoby.

Usnesení
26/20R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka částí pozemků p. č. 980/13 a p. č. 980/14 o celkové výměře 25
m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování parkovacího stání k bytové
jednotce č. v domě č. p. 1029 na ul. Vysoká ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ.

Usnesení
27/20R/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. 3491/1 o výměře 30 m2, k. ú. Zlín,
obec Zlín, za účelem vybudování parkovacího stání u rodinného domu č. p.
598 na ul. Klabalská I ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ.

Usnesení
28/20R/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. 656/45 o výměře 13 m2, k.
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ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, za účelem vybudování parkovacího stání u
rodinného domu č. p. 139 na ul. B. Smetany ve Zlíně–Malenovicích, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ.
Usnesení
29/20R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/105 o výměře 91 m2, k. ú.
Zlín, obec Zlín, za účelem údržby zeleně k bytové jednotce č. v domě č. p.
875 na ul. Vysoká ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ.

Usnesení
30/20R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o výpůjčce č. 163570852 ze dne 4. 9.
2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 3542/1 a p. č. 1071/2 o celkové výměře 6 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem rozšíření stávajícího vjezdu na pozemek při přístavbě garáže
u rodinného domu č. p. 3310 na ul. Růmy ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy dle podmínek OD, OSaDŘ - odd. DSŘ a OPP.

Usnesení
31/20R/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 APOS
Invest Stav, s.r.o., se sídlem Hlinky 138/7,603 00 Brno – Staré, Brno, IČO
10900675, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 335/1 o celkové výměře 65 m2, k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín, za účelem stavebních úprav stávajícího vjezdu, vybudování nových
zpevněných ploch včetně chodníku a úprava stávajícího odvodňovacího žlabu
k plánované novostavbě bytového domu na pozemcích p. č. st. 234 a p. č.
333/8, k. ú. Louky nad Dřevnicí, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ, OD, OPP;
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
APOS Invest Stav, s.r.o., se sídlem Hlinky 138/7,603 00 Brno – Staré, Brno,
IČO 10900675, jakožto nájemcem, jejíž předmětem je nájem části pozemku
p. č. 335/1 o celkové výměře 65 m2, k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, za
účelem provedení stavebních úprav stávajícího vjezdu, vybudování nových
zpevněných ploch včetně chodníku a úprava stávajícího odvodňovacího žlabu
k plánované novostavbě bytového domu na pozemcích p. č. st. 234 a p. č.
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333/8, k. ú. Louky nad Dřevnicí, za nájemné ve výši 15 % CMZ, tj. 216
Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací,
nejdéle však do 31. 12. 2022, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ, OD, OPP.
Usnesení
32/20R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/21 o celkové výměře 90 m2,
k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem příjezdu a přístupu k domu č. p. 2391 na ul.
Na Vyhlídce ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ, OKaPP a OD.

Usnesení
33/20R/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. 981/33 o
celkové výměře 12 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem parkovacího stání k
bytové jednotce č. v bytovém domě č. p. 1020 na ul. Vysoká ve Zlíně, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OKaPP.

Usnesení
34/20R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. ev. 407, garáž, nacházející se na
pozemku p. č. st. 5075/7 k. ú. Zlín, obec Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
35/20R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
a
jakožto budoucím kupujícím, jehož předmětem je prodej části
pozemku p. č. 972/39 o výměře do 25 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín, dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby a zateplení rodinného domu
č. p. 1899 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve
výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH;
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení;
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schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000181176 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
a
jakožto nájemcem,
jehož předmětem je nájem části pozemku p. č. 972/39 o výměře 25 m2, k. ú.
Zlín, obec Zlín, za účelem vybudování přístavby a zateplení k rodinnému
domu č. p. 1899 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s
výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné
ve výši 4 Kč/m2/rok;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
36/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemků č. 119720012 ze dne 24. 4.
1997 ve znění dodatků, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností CPI
Retail Portfolio V, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 27117308, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
výměry předmětu nájmu, tj. pozemku p. č. 6869 k. ú. Zlín, obec Zlín z celkové
výměry 12 000 m2 na celkovou výměru 11 945 m2;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
37/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 6869 o výměře 55 m2, k. ú.
Zlín, obec Zlín, pro vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily.

Usnesení
38/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 1600061718 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je snížení výměry vypůjčeného
pozemku p. č. 3697 k. ú. Zlín, obec Zlín z výměry 185 m2 na výměru 160 m2
pro přístup na pozemky p. č. 3698/4 a p. č. 3698/5 k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
39/20R/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
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vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 578/1 o
celkové výměře 55 m2, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, za účelem
vybudování dopravního napojení k rodinnému domu na pozemku p. č. 578/62,
k. ú. Malenovice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ- odd. DSŘ a OD;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
40/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1635740375 ze dne 9. 6. 2004
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto
dosavadním vypůjčitelem a
a
, oba
, jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem
je změna osob na straně vypůjčitele z
a
oba
na
a
oba
, a snížení
výměry částí pozemků p. č. 3256/33 a p. č. 3256/22, k. ú. Zlín, obec Zlín z
výměry 40 m2 na výměru 24 m2 pro parkovací stání u bytové jednotky č. v
domě č. p. 1269 na ul. Zálešná XI ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OKaPP;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
41/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN v rámci akce „Kudlov, Firotrade, kabelové vedení NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1369/1, k. ú.
Kudlov, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
42/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
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sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Teplárna Zlín, s.r.o., se sídlem
Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín, IČO 08803455, jakožto oprávněným,
jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - kabelová
přípojka NN v rámci akce „TRADE Zlín Rybníky, hala A1, B2“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 529/93 k. ú.
Prštné, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
43/20R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 7/19R/21 ze dne 11. 10. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto vlastníkem pozemku a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy
793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto investorem, jejímž předmětem
je provedení přeložky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a přeložky
veřejného osvětlení v rámci stavby „Apartmány stráně, Zlín – JS“ na části
pozemků p. č. 2001/16, p. č. 2001/25, p. č. 4126/1 k. ú. Zlín, obec Zlín v délce
151,5 bm, na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2023, s výpovědní dobou 1
měsíc z důvodu porušení ujednání smlouvy, úplatně jednorázově za cenu ve
výši 10% úřední ceny pozemku dle platné CMZ za 1 bm + DPH; pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.“
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy 793, 182 00 Praha
8, IČO 26243482, jakožto investorem, jejímž předmětem je provedení
přeložky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a přeložky veřejného
osvětlení v rámci stavby „Apartmány stráně, Zlín – JS“ na části pozemků p. č.
2001/16, p. č. 2001/25, p. č. 4126/1 k. ú. Zlín, obec Zlín v délce 161,5 bm, na
dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2023, s výpovědní dobou 1 měsíc z důvodu
porušení ujednání smlouvy, úplatně jednorázově za cenu ve výši 10% úřední
ceny pozemku dle platné CMZ za 1 bm + DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
44/20R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 8/19R/2021 ze dne 11. 10. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí
(služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a Zlín Net,
a. s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným
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a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482,
jakožto investorem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je překládka vedení
veřejné komunikační sítě v rámci akce „Apartmány Stráně – Zlín, Jižní
Svahy“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2001/1, p. č.
2001/16, p. č. 4126/25 k. ú. Zlín, obec Zlín; pověřuje Mgr. Pavla Bradu,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.“
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Zlín Net, a. s., Nad Stráněmi 5656, 760
05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným a FINRENT s.r.o., se sídlem U
Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto investorem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je překládka vedení veřejné komunikační sítě v
rámci akce „Apartmány Stráně – Zlín, Jižní Svahy“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2001/1, p. č. 2001/16, p. č. 2001/25 k. ú. Zlín,
obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
45/20R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 9/19R/2021 ze dne 11. 10. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí
(služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a Vodafone
Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
IČO 25788001, jakožto oprávněným a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy
793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto investorem, jejímž předmětem
je přeložka vedení veřejné komunikační sítě v rámci akce „Apartmány Stráně
– Zlín, Jižní Svahy“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 2001/1, p. č. 2001/16, p. č. 4126/25 k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.“;
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, jakožto
oprávněným a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO
26243482, jakožto investorem, jejímž předmětem je přeložka vedení veřejné
komunikační sítě v rámci akce „Apartmány Stráně – Zlín, Jižní Svahy“, na
dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených
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v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2001/1, p. č.
2001/16, p. č. 2001/25 k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
46/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1518/14 o výměře do 15 m2 k. ú. Kudlov,
obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku.

Usnesení
47/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 274/1 o výměře do 215 m2, p. č. 274/2
o výměře do 45 m2, p. č. 274/11 o výměře do 3 m2 a p. č. 277/5 o výměře do
25 m2 vše k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání
pozemků.

Usnesení
48/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 302/3, p. č. 302/4, p. č. 307/45, p. č. 1978/1,
p. č. 1979/1 a p. č. 1985/75 o celkové výměře 222 m2, k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín, pro umístění nových zpevněných ploch a rekonstrukce
stávajících zpevněných ploch v rámci připravovaných stavebních úprav
sportovního areálu ve Zlíně - Loukách.

Usnesení
49/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit vypůjčitele části pozemku p. č. 3124/12 o výměře 80 m2, k. ú.
Zlín, obec Zlín, pro příjezd a parkování u rodinného domu č. p. 3086 na ul.
Podvesná VI ve Zlíně z důvodu změny vlastníka rodinného domu.

Usnesení
50/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 972/37 o výměře 162 m2, k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem údržby zeleně a vybudování parkovacího stání k rodinnému
domu č. p. 1699 na ul. Na Včelíně ve Zlíně.

Usnesení
51/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 590/27 o výměře 27 m2, k. ú. Mladcová,
obec Zlín, za účelem vybudování parkovacího stání u rodinného domu č. p.
196 na ul. Mokrá IV ve Zlíně.

Usnesení
52/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na prodloužení doby výpůjčky části pozemku p. č. 370/1 o výměře 300
m2, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, za účelem umístění zařízení staveniště
v rámci rekonstrukce výpustného zařízení nádrže Malenovického rybníku
z původního termínu do 31. 12. 2021 na nový termín 30. 6. 2023.
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Usnesení
53/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na změnu vypůjčitele části pozemku p. č. 980/76 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 160 m2 pro údržbu zeleně a výsadbu ovocných stromů u bytové
jednotky č. 2 v domě č. p. 1661 na ul. Na Včelíně ve Zlíně z důvodu změny
vlastníka bytové jednotky.

Usnesení
54/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a Fotbalovým clubem Zlín, z.s., se sídlem Hradská 854,
760 01 Zlín, IČO 67008127, jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je
výměna stávajícího povrchu umělé trávy a osvětlení - areál mládeže Zlín Vršava v rámci projektu „REKO FS - III. etapa“ na části pozemku p. č. 3855/2,
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 394 m2, na dobu určitou, minimálně po dobu
udržitelnosti projektu, maximálně do 31. 12. 2035, s výpovědní dobou 3
měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMS;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení výběrového řízení na nebytový prostor nacházejících
nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211 – 4217 (č.
4217/6), Zlín o výměře 22 m2;
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o výměře 22
nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá 4211 – 4217 (č.
4217/6), 760 01 Zlín, za účelem provozu zdravotnického zařízení.

Usnesení
56/20R/2021

se v I.
jednotky
m2 v I.
jednotky

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 Bc. Antonínem Žmolou, Dlouhá 1302, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 04817524, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
Okružní 4699, Zlín o výměře 38,5 m2, za účelem poskytování pojišťovacích
služeb – obchodní místo společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., za
nájemné ve výši 1 815,06 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.
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Usnesení
57/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Hanou Richvalskou, Slunečná 4562, 760 05 Zlín,
IČO 12741931 a Jiřinou Doleželovou, Slunečná 4562, 760 05 Zlín, IČO
12741922, jakožto nájemci, jehož předmětem je udělení souhlasu nájemcům
s podnájmem nebytových prostor v budově na adrese Vodní 4202, Zlín paní
Dagmar Zásmětové, Provodov 268, PSČ 763 45, IČO 18753141, za účelem
poskytování kadeřnických služeb, na dobu určitou, za podmínek smlouvy
o nájmu – výše podnájmu nebude vyšší než výše nájemného;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží
přístavby budovy na adrese Středová 4786, Zlín o výměře 31,01 m2.

Usnesení
59/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží budovy
na adrese Středová 4786, Zlín o výměře 79,30 m2.

Usnesení
60/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v I. nadzemním podlaží budovy
na adrese Podlesí IV 5302, Zlín o výměře 108,11 m2.

Usnesení
61/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v budově na
adrese Nad Ovčírnou IV 344, Zlín, dohodou ke dni 31. 12. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr zřídit právo stavby, jako věcné právo, v celém rozsahu pozemku p. č.
979/86, ostatní plocha, zeleň, o výměře 904 m2, v k. ú. Zlín, obec Zlín, ve
prospěch právnické osoby, za účelem mít na povrchu a pod povrchem stavbu
Parkovacího domu včetně příslušné technické infrastruktury, která nebyla
doposud zřízena
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Usnesení
63/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. 41
v domě Vodní 4201 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11. 2021,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Broučkova 292 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni
31. 10. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
65/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č.44/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
66/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s článkem VIII. bod 4. Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
č. 3400120249 ze dne 31. 12. 2012:
- rozpočet Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153, sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín (dále jen "DSZO"), včetně vyčíslení
předpokládané účetní ztráty, pro kalendářní rok 2022,
- odhad skutečné kompenzace DSZO za veřejné služby v přepravě cestujících
pro kalendářní rok 2022, rozčleněný na paušální platbu kompenzace ve výši
95 760 000,- Kč a odhad skutečného doplatku kompenzace statutárního města
Zlína ve výši 83 722 000,- Kč, vše při plánovaném počtu cca 4 927 059 km
ujetých vozidly DSZO v rámci územní působnosti statutárního města Zlína
a města Otrokovice.

Usnesení
67/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
znění dokumentu projektový záměr "Expozice historie města Zlína" dle
přílohy,
schvaluje
podání žádosti statutárního města Zlína o dotaci z dotačního řízení Fondů EHP
2014-2021, Programu Kultura, výzvy Inovativní využití movitého
a nemovitého kulturního dědictví na realizaci projektu "Expozice historie
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města Zlína",
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, zajištěním přípravy projektu, 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
68/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr "Domov se zvláštním režimem pro nízkopříjmové
a nesoběstačné osoby" dle přílohy č. 1 a zahájení přípravy projektu,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, zajištěním přípravy projektu.

Usnesení
69/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi Pojistné smlouvy č. 500506083 uzavřené dne 16. 12. 2014
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924 jakožto pojistníkem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha, IČO 46973451, jakožto pojistitelem,
jejímž předmětem je pojištění členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
pro případ úrazu.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem této výpovědi.

Usnesení
70/20R/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 bytů v BD Vodní 4201 –
4210 ve Zlíně”,
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím
o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Petr Hloušek, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Lenka Kovářiková, Odbor majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
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Usnesení
71/20R/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 stavební práce „Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní
4699 a Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Lenka Hansová, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
72/20R/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 stavební práce „Rámcová smlouva na rekonstrukce, opravy a
údržbu bytů, nebytových prostor a garáží v majetku SMZ“
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 a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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Usnesení
73/20R/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 stavební práce „Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul.
Hradská, Zlín ”,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Marcela Frýdlová, Odbor školství a sportu
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí
Milan Smola, Odbor školství a sportu
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
74/20R/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 stavební práce „Vybavení sportovní plochy, montáže, demontáže
mantinelů včetně dopravy, přesunu a ekologické likvidace na Zimním
stadionu Luďka Čajky ve Zlíně“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
č l e n o v é:
1. Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
2. Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
3. Marcela Frýdlová, Odbor školství a sportu
4. Marie Kunstová, odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
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2. Vladislava Dorňáková, Odbor realizace investičních akcí
3. Mgr. Milan Smola, Odbor školství a sportu
4. Blanka Semelová, odbor právní
Usnesení
75/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na
služby Audiovizuální a grafická produkce pro „Expozici historie města Zlína";
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka 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
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Ing. Eva Ryndová, Odbor kultury a památkové péče
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
MgA. Natália Kaňová
MgA. Ing.arch. Petr Janda
JUDr. Pavel Kosatík
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Ing. Barbora Muselíková, Odbor kultury a památkové péče
JUDr. Miloslava Sedláčková, Odbor právní
MgA. Dávid Sivý
Ing. arch. Viktor Tonner
JUDr. Petr Prouza.

Usnesení
76/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 31.8.2004, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako půjčitelem a kapitálovou korporací NOVESTA SPORT,
spol. s r.o., se sídlem U Stadionu 4286, 760 01 Zlín, IČO: 48907987, jejímž
předmětem je výpůjčka budovy č.p. 4427 na cizím pozemku st. p. č. 889/2, a
pozemku st. p. č. 2977/1, o výměře 5858 m2, a to k 31.12.2021, dle
zdůvodnění,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním veškerých
podrobností předmětné dohody a jejím podpisem.

Usnesení
77/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
dohodu o převodu práv a povinností ze správního rozhodnutí mezi
bytem
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jako převodcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO:00283924 jako nabyvatelem, dle přílohy č. 1.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
78/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností PROCES - Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o., IČO 28576217, se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, jakožto zhotovitelem, na zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 2027", jehož předmětem je změna termínů dílčích etap a termínu ukončení
plnění do 30. 9. 2022,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č.
4 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi
společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, IČO: 04084063 a statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 , jejímž předmětem je provedení realizace
překládky sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Cetin,
vyvolané realizací stavby "Zlín, Mladcová-oprava silnice III/49016 a chodník
z ulice Vinohrádek ke hřbitovu" s označením „VPIC Zlín_Mladcová-chodník
ke hřbitovu“, jejímž investorem bude statutární město Zlín.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400211135 uzavřené dne
14.7.2021 mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a společností Simostav, s.r.o. se sídlem
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 28273320, jako zhotovitelem, na
realizaci stavebních prací "Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská",
jehož předmětem je navýšení ceny prováděného díla o 431.162,40 Kč bez
DPH a prodloužení doby provádění do 31.11.2021.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924 a Společenstvím vlastníků č. p. 4122-4124,
Kvítková ve Zlíně, se sídlem Kvítková 4124, 760 01 Zlín, IČO 29232716,
jejímž předmětem jsou podmínky souhlasu Společenství vlastníků č. p. 4122-
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4124, Kvítková ve Zlíně se záměrem stavby „Revitalizace přízemí bytového
domu č. p. 4122, 4123, 4124, ul. Kvítková, Zlín“ a závazek statutárního města
Zlína sjednané podmínky dodržet,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
82/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla „Oprava schodiště před hlavním
vstupem do bytového domu na ul. Středová 4786 ve Zlíně“ mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností KERAMO D - Dohorák s.r.o., se sídlem Zahradní
583, 768 21 Kvasice, IČO: 27716104 jako zhotovitelem, za cenu 889.399,44
Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí,
uzavřením a podpisem prováděcí smlouvy.

Usnesení
83/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
správcem a společností S G. 3 s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 588,
760 01 Zlín, IČO 26233622, jako zpracovatelem, jejímž předmětem jsou
ujednání o ochraně osobních údajů při jejich zpracování zpracovatelem v
rámci zajištění dozorových služeb v bytových domech Okružní 4699,
Středová 4786 a Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Výměna potrubních rozvodů ZTI a ÚT v BD č. p. 344, Nad Ovčírnou IV",
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako příkazcem a společností Trenza s.r.o., třída Tomáše Bati
299, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 04440889, jako příkazníkem, a to za cenu
318.500,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
85/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210112 na stavební práce
"Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště č. 162, Zlín - Jižní Svahy" ze
dne 11. 6. 2021 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností sport
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cité + s.r.o., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 04929845, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce ve výši 161 872,20 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 151
362,78 Kč bez DPH a posunutí termínu provedení díla do 26. 11. 2021, dle
zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
86/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku, VZMR I. kategorie “Dodávka, instalace
a zprovoznění dveřního mincovního automatu pro vstup na WC v lokalitě –
park Komenského, Zlín” mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem SW inoxy s.r.o. se sídlem Kolonie 304, 679 04 Adamov, IČO:
05027390, dle zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
87/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
společností E-expert, spol. s r. o., se sídlem Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory, IČ: 26783762, jejímž předmětem je poskytnutí
poradenských služeb v oblasti odpadového hospodářství souvisejících se
zadáním veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálním odpadem
statutárního města Zlína v souladu s novou legislativou, s předpokládaným
rozsahem 300 konzultačních hodin, přičemž cena služeb je ve výši 900
Kč/hodinu bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
88/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu licence mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, a společností IterSoft
s.r.o. Choceň, se sídlem nábřeží Krále Jiřího 774, 565 01 Choceň, IČO:
25970097, jejímž předmětem je pronájem licence a poskytování systémové a
uživatelské podpory programového vybavení s názvem „LHE VÝROBA 4000
a FORESTER GPS“ za cenu 15 800 Kč bez DPH ročně
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
89/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku hardware pro zálohávání dat mezi
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statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.,
se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO: 46992308, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je nákup hardware pro zálohování za cenu
391 100,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
90/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu číslo 280 47 05 298 ze dne
29. 11. 2005 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako nájemcem a společností Pragokoncert Bohemia, a.s.
U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČO: 25318136, jako podnájemcem, jehož
předmětem je prodloužení podnájmu na období od 1.1.2022 do 31. 12. 2022;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu - obrazu "Modrá krajina"
mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací,
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00094889, jako půjčitelem
a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako vypůjčitelem, na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění služby mezi statutárním městem Zlínem,
IČO 00283924, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem
a společností HP TRONIC, s.r.o., IČO 60323418, sídlem náměstí Práce 2523,
760 01 Zlín, jako dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění pohoštění a
prostor na akci "Předvánoční setkání zaměstnanců statutárního města Zlína"
za cenu 394 751 Kč bez DPH (hrazeno z prostředků FKSP, spolufinancování
zaměstnanců v předpokládané výši 50 000 Kč včetně DPH, dle počtu
přihlášených osob)
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o
zajištění služby, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
93/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici o postupech statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína v
řízeních podle stavebního zákona, dle přílohy č. 1.
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Usnesení
94/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změnu Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické
služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, a to formou vydání úplného znění tohoto
sazebníku, dle přílohy č.1.

Usnesení
95/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. vítězný návrh, výtvarně řešící plochu podjezdu na ulici Dlouhá ve Zlíně,
podaný v rámci soutěže pro studenty Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Lidé autora Yauheniho Bisiuka;
2. poskytnutí odměny ve výši 10 000 Kč Yauhenimu Bisiukovi, jako autorovi
vítězného návrhu s názvem Lidé, výtvarně řešící plochu podjezdu na ulici
Dlouhá ve Zlíně v rámci soutěže pro studenty Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
3. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto dárcem a Yauheniho
Bisiukem,
jakožto obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč jako odměny za
vítězný návrh nazvaný Lidé v rámci soutěže pro studenty Fakulty
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, výtvarně řešící
plochu podjezdu na ulici Dlouhá ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
96/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
místa a doby určené pro konání obřadů uzavření manželství, jubilejních
svatebních obřadů a obřadů registrovaného partnerství pro období od 1.1.2022
do 31.12.2022, dle přílohy č. 1.

Usnesení
97/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
plat řediteli Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace,
Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi a ředitelce Základní školy Zlín, Slovenská
3076, příspěvkové organizace, Mgr. Ireně Šlesingerové, s účinností od 1. 11.
2021, dle přílohy.

Usnesení
98/20R/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 712 49 419, 40000 Kč,
MČR v ploutvovém plavání a rychlostním potápění - mládež
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
99/20R/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 RUGBY CLUB Zlín, z.s., IČO 617 15 883, 16000 Kč, Zlín 2021,
oblastní přebor Moravy žáků v rugby - podzim 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/20R/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 Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z.s., IČO 030 37 797, 10000
Kč, Mistrovství ČR ve 3D lukostřelbě
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
101/20R/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 Plavecký klub Zlín, z.s., IČO 491 57 540, 50000 Kč, 57. ročník
Mezinárodních plaveckých závodů Vánoční cena Zlína 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/20R/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 Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČO 228 48 410,
18000 Kč, XI. mezinárodní Mikulášský pohár města Zlína ve vzpírání všech
kategorií 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
103/20R/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 063 95 015, 35000 Kč, Mikulášský turnaj
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
104/20R/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 Atletický klub Zlín, z.s., IČO 003 50 834, 5000 Kč, Mikulášská laťka
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/20R/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 Atletický klub Zlín, z.s., IČO 003 50 834, 10000 Kč, Běh Zlínem
"Přes valašské kotáry"
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
106/20R/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 Taneční klub FORTUNA Zlín z.s., IČO 484 72 166, 13000 Kč,
Vánoční cena FORTUNY 2021 - soutěž v tanečním sportu
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/20R/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 Gymnastika Zlín z.s., IČO 269 83 761, 25000 Kč, Zlínský sněhulák
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
108/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
přípravu vyčlenění a čerpání finančních prostředků z rozpočtu statutárního
města Zlína dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
statutárního města Zlína pro rok 2022, dle zdůvodnění a přílohy.

Usnesení
109/20R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
ukončení elektronické aukce na „Pronájem celodřevěných prodejních stánků
na akci Adventní Zlín 2021", která proběhla na základě uzavřené smlouvy se
společností PROEBIZ s.r.o., sídlem Masarykovo náměstí 52/33, 702 00

- 30 -

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 64616398, dle příloh,
pověřuje
Odbor tiskový a cestovního ruchu - oddělení cestovního ruchu uzavřením
a podpisem smluv o pronájmu prodejních stánků dle výsledků předmětné
elektronické aukce dle přílohy tohoto materiálu
Usnesení
110/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín Kudlov, úprava
chodníku ul. Václavská" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a m-MODULZLÍN, s.r.o. Dlouhá 108,
760 01 Zlín, IČ: 26283395, jako zhotovitelem s cenou za dílo ve výši
369.977,09,-Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
111/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové smlouvy o zajištění odtahu vozidel na území statutárního
města Zlína, 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, jakožto poskytovatelem, dle přílohy č.1.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
112/20R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění
svatomartinských hodů 2021" mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností LOCOMOTION, spol. s r.o., sídlem Smolenská 137/22, 101 00
Praha 10, IČO: 28316321, jako poskytovatelem, za celkovou cenu 263.780 Kč
bez DPH, dle přílohy,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, uzavřením
a podpisem smlouvy.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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