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
4. schůze

22. 2. 2021

Usnesení
1/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor, nacházející se v budově (garáži) s číslem
evidenčním 3419, umístěné na pozemku p. č. st. 6810, k. ú. Zlín, obec Zlín,
přičemž tato výpůjčka bude realizována v případě, že dojde k převodu uvedené
nemovitosti do vlastnictví statutárního města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi manželi
, jako prodávajícími a statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p. č. st. 6810, zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Zlín, obec Zlín, jehož součástí je stavba s číslem
evidenčním 3419, garáž, za celkovou kupní cenu ve výši 179.550,- Kč. Cena
garáže byla stanovena dohodou smluvních stran a cena pozemku byla
stanovena dle Změny č. 2 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů
k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím
pozemkům
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO 42196451, jako obtíženým a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch
oprávněného, spočívající v právu: - zřízení a provozování stavby cyklostezky,
- údržby a oprav stavby cyklostezky, - volného přístupu chodců a cyklistů na
stavbu cyklostezky, na pozemku p. č. 3556/1, k. ú. Zlín, obec Zlín v rozsahu
dle geometrického plánu č. 9252-78/2020, na dobu určitou, po dobu životnosti
stavby „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně
bezpečnostních opatření“, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
3/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/17 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 38 m2 zastavěného přístavbou k bytové jednotce č. v domě č. p.
1243 na ul. Zálešná VIII ve Zlíně, 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
Usnesení
4/4R/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. 972/37 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 21 m2
zastavěného přístavbou k domu č. p. 1911 na ul. Na Včelíně ve Zlíně, 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

Usnesení
5/4R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení RMZ č.j. 2/4MR/2020 ze dne 30. 11. 2020 ve znění "Rada města
Zlína souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně jedné
a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové, IČO 42196451, jako směňujícím na straně druhé, jejímž
předmětem je směna pozemků p. č. 754/3 o výměře 14 109 m2 a p. č. 754/22
o výměře 287 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města
Zlína za pozemky p. č. 372/28 o výměře 11 508 m2 a p. č. 372/29 o výměře 2
901 m2 oba k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín s doplatkem ve výši 60 000,Kč bez DPH ve prospěch statutárního města Zlína, což je rozdíl hodnot
směňovaných nemovitostí stanovených v cenách v čase a místě obvyklých dle
znaleckého posudku, dle podmínek OMZ souhlasí s pověřením Mgr. Pavla
Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení"
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně jedné a Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451, jako směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem
je směna pozemků p. č. 754/3 o výměře 14 109 m2 a p. č. 754/22 o výměře
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287 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína za
pozemky p. č. 372/28 o výměře 11 508 m2 a p. č. 372/29 o výměře 2 901 m2
oba k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín s doplatkem ve výši 55 000,- Kč bez
DPH ve prospěch statutárního města Zlína, což je rozdíl hodnot směňovaných
nemovitostí stanovených v cenách v čase a místě obvyklých dle znaleckého
posudku, dle podmínek OMZ
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
6/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a BAND
SERVIS CZ s.r.o., K Pasekám 4440, 760 01 Zlín, IČO 26286777, jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků p. č. 1764/2 o výměře 1706
m2 a p. č. 1764/3 o výměře 397 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro budoucí rozvoj
společnosti a zkvalitnění pracovního zázemí pro zaměstnance, za cenu ve výši
1800 Kč za m2 bez DPH
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím a BAND SERVIS CZ s.r.o.,
K Pasekám 4440, 76001 Zlín, IČO 26286777, jako prodávajícím, jejímž
předmětem je výkup pozemku p. č. 4083/5 o výměře 1 m2 a části pozemku p.
č. st. 4641 o výměře 5 m2, oba k. ú. Zlín, obec Zlín, za kupní cenu dle Změny
č. 2 Pravidel, tj. 550 Kč za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem a BAND
SERVIS CZ s.r.o., K Pasekám 4440, 76001 Zlín, IČO 26286777, jako
vlastníkem pozemku, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva
stavebníka provést a umístit stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty, MK K
Pasekám“ na části pozemku p. č. st. 4641, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře do 15 m2 v dočasném záboru stavby „Stezka pro
chodce a cyklisty, MK K Pasekám“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o zrušení nájmu pozemku mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
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a
,
jako nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu části pozemku p. č. 591/45
k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 k nájemní smlouvě č. 4000203942 ze dne 1. 4. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je změna trasy vedení přípojky vodovodu přes pozemek p. č.
115/138 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
9/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000200455 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, jehož předmětem je
změna pozemků dotčených služebností v rámci akce „Zlín, ul. Vodní, kabel
NN, obnova“, na dobu neurčitou, přes pozemek p. č. 464/2, p. č. 3530/29, p.
č. 3565/37, p. č. 3565/41, p. č. 3565/42, p. č. 4104, k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
10/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/21 k nájemní smlouvě č. 4000181069 ze dne 2. 8. 2018
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je změna trasy vedení kanalizační přípojky přes
pozemek p. č. 79, p. č. 124/1, p. č. 889/1 k. ú. Lužkovice, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
11/4R/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 EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN a pilíř NN v rámci akce „Zlín,
, úprava přípojky NN“, na
dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.
č. 588/4 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/4R/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 „
, smyčka NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 647 k. ú.
Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/4R/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 „Zlín,
, kabelové vedení NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 3478/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
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2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy komunikační vedení – přípojka NN a pilíř“, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1103/5 k. ú. Štípa, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
Usnesení
15/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření 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 GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
a
jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „STL plynovodní přípojka k
novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 671, 673 v obci Zlín, místní
části Štípa“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
661/6 k. ú. Štípa, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/4R/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 „Zlín, Confratelli, kabelové vedení NN“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 3768/21 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/4R/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
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předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN, kabelový pilíř NN v rámci akce „Louky n.D – Zlín,
,
kab. NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1437/2, p. č. 1440/4, p. č. 1960, p. č. 2005/1 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
18/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1226/1 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o
výměře do 31 m2 pro sjezd z komunikace vč. přístupového chodníku na
pozemky p. č. 546/4, p. č. 546/5, p. č. 546/6, p. č. 546/7, p. č. 546/8, p. č. 546/9
vše k. ú. Kostelec u Zlína v rámci výstavby „Bytového komplexu Kostelec u
Zlína“

Usnesení
19/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 4888/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 16 m2
pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží č. e. 1935 ve
vlastnictví žadatelů

Usnesení
20/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 573 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o
výměře 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace ke krytému
parkovacímu stání na pozemku p. č. 571/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína

Usnesení
21/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 249/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 14 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a parkovacího
stání

Usnesení
22/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/13 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 45
m2 zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 6705 na ul. Zálešná VI
ve Zlíně

Usnesení
23/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 901/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře 350 m2 pro umístění lešení, zařízení staveniště, vybudování
zavážecí plochy pro jeřáb a zateplení bytového domu č. p. 777, č. p. 778 a č.
p. 779 na ul. třída Svobody ve Zlíně - Malenovicích
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Usnesení
24/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 3191/93 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 230 m2 za účelem údržby zeleně a oplocení živým plotem u
bytového domu č. p. 667 na ul. Lešetín II ve Zlíně

Usnesení
25/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části 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

Usnesení
26/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout části pozemků p. č 1090/11, p. č. 1090/12, p. č.
1090/58 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 1 360 m2 pro neveřejné
dětské hřiště a přístupové chodníky

Usnesení
27/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
25 m2 pro umístění měnírny elektrického proudu pro trolejbusy MHD a
vypůjčit část pozemku p. č. 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 30 m2
pro vybudování zpevněné plochy a opěrné zdi u nové měnírny

Usnesení
28/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr rozšířit pronajatou část pozemků o část pozemku p. č. 2001/16 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 260 m2 a část pozemku p. č. 4125/1 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 127 m2 pro úpravu veřejné komunikace, veřejná podélná
parkovací stání, plochy pro umístění kontejnerů a úpravu veřejné zeleně vše v
souvislosti se stavebním záměrem nájemce „Apartmány Stráně, Zlín – JS“

Usnesení
29/4R/2021

Rada města Zlína
zamítá
prominutí smluvní pokuty Ing. Janě Guttekové, Nad Stráněmi 4681, 760 05
Zlín, IČO 15210928 ve výši 4 225 Kč z dlužného nájemného za pronájem
pozemku p. č. st. 7640 o výměře 36 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín jako plochy
zastavěné objektem prodejní jednotky ve vlastnictví nájemce

Usnesení
30/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží o výměře 92,26
m2 a v I. podzemním podlaží o výměře 10,44 m2 budovy na adrese Dlouhá
94, Zlín.
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Usnesení
31/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
Dlouhá 94, Zlín o výměře 64,91 m2.

Usnesení
32/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Střední školou oděvní
a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného a nákladů na služby
spojených s užíváním nebytového prostoru na 0 Kč z důvodu provádění
stavebních úprav a výměny oken ve II. NP budovy na adrese Broučkova 292
ve Zlíně, a to po dobu probíhající rekonstrukce, tj. od 25. 1. 2021 do
protokolárního předání díla, nejpozději do 31. 5. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
33/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 16. 3. 2005
v budově na adrese Hornomlýnská 3713 ve Zlíně mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Vladimírem Poláškem, Racková 218, 760 01 Zlín, IČO
14636204 a Helenou Bordovskou, Racková 218, 760 01 Zlín, IČO 76567451,
jakožto nájemci, jehož předmětem bude snížení nájemného za měsíce říjen až
prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení
maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
34/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 9. 1994
v budově na adrese Okružní 4699 ve Zlíně mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Pavlem Pechou, Provodov č. p. 286, 763 45, IČO 18548717, jakožto
nájemcem, jehož předmětem bude snížení nájemného za měsíce říjen až
prosinec 2020 o 50 %, a to na základě doručené žádosti kvůli zákazu a omezení
maloobchodního prodeje, prodeje a poskytování služeb v provozovnách
vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového stavu z důvodu
zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (Covid-19);
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
35/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001798558 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto žadatelem a EG.D, a.s., Lidická
1873/36,Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto provozovatelem
distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení nebytového prostoru v
domě č. p. 4216 na ulici Dlouhá ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické
energie, na dobu neurčitou, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohod o složení jistoty a přijetí podmínek záměru o nejvhodnější
nabídku na prodej jednotky (bytu) č. 1 v domě č. p. 1089 (ul. Bratří Sousedíků
ve Zlíně), na pozemku p. č. st. 1507 a spoluvlastnického podílu o velikosti id.
252/1000 na společných částech domu č. p. 1089 a spoluvlastnického podílu
o velikosti id. 252/1000 na pozemku p. č. st. 1507 v k. ú. Zlín, obci Zlín mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, IČO
00283924 a zájemci dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1.
nabídka: 1 952 000 Kč 2.
nabídka: 1 861 111 Kč 3.
nabídka: 1 857 300 Kč 4.
nabídka: 1 806 000 Kč 5.
,
nabídka: 1 764 000 Kč 6.
nabídka: 1 700 000 Kč
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem,
souhlasí
s uzavřením smluv o budoucí kupní smlouvě a kupních smluv, jejichž
předmětem je prodej jednotky (bytu) č. 1 v domě č. p. 1089 (ul. Bratří
Sousedíků ve Zlíně), na pozemku p. č. st. 1507 a spoluvlastnického podílu o
velikosti id. 252/1000 na společných částech domu č. p. 1089 a
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 252/1000 na pozemku p. č. st. 1507 v
k. ú. Zlín, obci Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01, IČO 00283924 jakožto (budoucím) prodávajícím a (budoucími)
kupujícími dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1.
nabídka: 1 952 000 Kč 2.
nabídka: 1 861 111 Kč 3.
nabídka: 1 857 300 Kč 4.
nabídka: 1 806 000 Kč
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souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.
Usnesení
37/4R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
se zrušením předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č.
2 v domě č.p. 3149, který stojí na pozemku p. č. st. 3817 (Zálešná V) v k. ú.
Zlín a obci Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
38/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 72 v domě č. p. 4206 na ul. Vodní ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 73 v domě č. p. 4208 na ul. Vodní ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
c) uzavření smluv o nájmu bytů č. 627, 727, 1021 v domě č. p. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto
nájemci, které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to
postupně v pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
d) uzavření smluv o nájmu bytů č. 318, 627 v domě č. p. 4786 na ul. Středová
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci,
které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
e) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 310 v domě č. p. 344 na ul. Nad Ovčírnou
IV ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
f) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 v domě č. p. 2902 na ul. Obeciny ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
g) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 2903 na ul. Obeciny ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
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pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
h) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jejímž předmětem je
nájem bytu č. se sníženou kvalitou v domě č. p. 2903 na ul. Obeciny ve
Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 65
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy, s účinností od 3. 3. 2021;
i) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
č. p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 13.
11. 2022, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu;
j) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č. p. 3261 na ul.
Obeciny ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu určitou do 21. 12. 2022, za
nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu;
k) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000204703 ze dne 31.
8. 2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale
bytem
, jakožto nájemkyní, jehož
předmětem je prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.
o velikosti 1 + kk v
domě č. p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně o 1 rok, tj. do 28. 2. 2022;
l) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000191320 ze dne 4. 12.
2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale
bytem
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je
prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.
o velikosti 1 + kk v domě č. p. 4786
na ul. Středová ve Zlíně, o 1/2 roku tj. do 31. 8. 2021;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
39/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
, jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Středová 4786 ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ke dni 28. 2. 2021,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
, jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Zálešná
I 4057 ve Zlíně o velikosti 1 + kk, ke dni 28. 2. 2021,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
40/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
nepodání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 46 C
342/2020-50 ze dne 29. 1. 2021, kterým soud rozhodl, že výpověď z nájmu
bytu č. 109 o velikosti 1+1 v domě č. p. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně,
stojícího na pozemku p. č. st. 923 v katastrálním území Příluky u Zlína, obec
Zlín, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10 001 u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín, ze dne 9. 9. 2020, je
neoprávněná.

Usnesení
41/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým
družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563,
jakožto pronajímateli a
trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu č.
v domě čp. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 +
kk,
b) uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli
a
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 5407 na
ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 8 Kč/m2/měsíc,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
42/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
nájem dle přiloženého seznamu č. 1/2021 (postupně dle pořadí), jakožto
nájemci, jejichž předmětem je nájem garážových stání a garáží na dobu
neurčitou, s účinností nejpozději od 1. 4. 2021, za nájemné dle nabídky, s
výpovědní dobou dle občanského zákoníku.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/4R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.56/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 v souladu s usnesením č.33/24R/2020 dle přiložených
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tabulek a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína rozpočtové opatření vzít na vědomí.
Usnesení
44/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 6/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.7 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
45/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
46/4R/2021

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

Usnesení
47/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1) podání žádosti statutárního města Zlína, IČO: 00283924, o poskytnutí
dotace od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760
01 Zlín, IČO: 70887306:
a) ve výši 1 020 000 Kč (17 x 60 000 Kč) jako finančního příspěvku na mzdy
a zákonné pojištění sedmnácti zaměstnanců, kteří budou v roce 2021
vykonávat v pracovním poměru službu v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném,
b) ve výši 150 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve ZlíněPrštném, pro rok 2021, 2) finanční spoluúčast statutárního města Zlína:
a ) ve výši minimálně 10 % na finančním zabezpečení mzdových prostředků
a zákonného pojištění zaměstnanců Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2021,
b) ve výši minimálně 20 % na finančním zabezpečení akceschopnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se
sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2021,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem žádosti o poskytnutí dotace.

Usnesení
48/4R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení č. j. 55/25R/2020, ze dne 21. 12. 2020, kterým byly schváleny
změny odpisových plánů k 31. 12. 2020 u:
- Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková
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organizace
- Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
- Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
- Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
- Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
schvaluje
změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací k 31. 12. 2020
dle přílohy č. 1.
Usnesení
49/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení služební platební karty paní Evě Manišové, vedoucí oddělení
cestovního ruchu a informací, k úhradám nutných výdajů spojených s jejím
pracovním zařazením, po dobu trvání jejího pracovního poměru,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním všech
náležitostí a podpisem dokumentů.

Usnesení
50/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Rámcová smlouva - malířské a natěračské práce v
objektech v majetku statutárního města Zlína“
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
51/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky "Obnova vozového parku MP Zlín - okrsek Štípa"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
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zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
Vít Novák, II. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
David Vondrák, asistent právních služeb a veřejných zakázek, Městská policie
Zlín
Pavel Kašík, správce autoprovozu, Městská policie Zlín
náhradníci:
Milan Kladníček, ředitel, Městská policie Zlín
Romana Červíková, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Odbor právní
Pavel Janík, I. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
Usnesení
52/4R/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 nadlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a
parkoviště P+R Zlín-Příluky“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů zadavatele, souvisejících s
uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína (člen za statutární město Zlín)
Ing. David Neulinger, Odbor dopravy (člen za statutární město Zlín)
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní (člen za statutární město Zlín)
Ing. Marek Bednář (člen za ŘSD ČR)
Ing. Miroslav Šenkýř (člen za ŘSD ČR)
Ing. Petra Tůmová (člen za ŘSD ČR)
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora (náhradník za statutární město Zlín)
Ing. Tomáš Nedbal, Odbor dopravy (náhradník za statutární město Zlín)
Mgr.Jana Smutná, Odbor právní (náhradník za statutární město Zlín)
Ing. Lubomír Bezděk (člen za ŘSD ČR)
Ing. Josef Lukašík (člen za ŘSD ČR)
Ing. Bořek Klinkovský (člen za ŘSD ČR)

Usnesení
53/4R/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 „Zlín-Štípa, rekonstrukce přístupových cest k ZŠ
Nová cesta”
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
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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:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora (náhradník za statutární město Zlín)
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy (náhradník za statutární město Zlín)
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
54/4R/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 školní jídelny Hradská 5189, 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
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Milan Smola, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
55/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Sportovními
kluby Zlín, z.s., Hradská 854, 76001 Zlín, IČO 00531944, jakožto
prodávajícím a oprávněným ze služebnosti a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
povinným ze služebnosti, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č.
1000/4 a p. č. 1000/10 oba k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 1900 m2
dle geometrického zaměření, pro realizaci investiční akce „Zlín -
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Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky“, za cenu ve výši dle aktuálně
platné CMZ, tj. 2400 Kč za m2 bez DPH a zřízení služebnosti stezky a cesty
pro Sportovní kluby Zlín, z.s., Hradská 854, 76001 Zlín, IČO 00531944,
jakožto oprávněného ze služebnosti za účelem zajištění přístupu a příjezdu na
pozemky p. č. 1000/4 a p. č. 1000/10 k. ú. Zlín a pozemek p. č. st. 6239, jehož
součástí je stavba č. p. 4286, k. ú. Zlín,
souhlasí
s pověřením Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
56/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výkon správcovství nemovitosti Václavská 185, Zlín - Kudlov, Odborem
vnitřní správy, v majetku společnosti Nemovitosti města Zlína, s.r.o. pro
záměr umístění a provozování občanských aktivit (KaMČ, KMČ, ZKS apod.).
schvaluje
uzavření smluv, dodatků o sdružených službách dodávek elektrické energie,
zemního plynu a vody u objektu Zlín - Kudlov, ul. Václavská 185, mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, DIČ: CZ00283924 jako žadatelem a příslušnými dodavateli
energií, za elektrickou energii CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302, za zemní
plyn E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 7, 370 01
České Budějovice, IČO: 26078201, DIČ: CZ26078201, za dodávky vody
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO: 61859575, DIČ: CZ61859575. Smlouvou o nájmu uzavřenou
mezi Nemovitostmi města Zlína, se sídlem: Náměstí Míru 10, 760 01 Zlín,
IČO: 28342038 a statutárním městem Zlín, se sídlem: Náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, ze dne 28. 12. 2009 a navazujícími úkony, přebírá
úhrady za veškeré energie a vodu u tohoto objektu SMZ.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, dodatků a dalších dokumentů, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
57/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí pro
stavbu „Zlín – Podhoří – odstavná plocha pro vozidla MHD, vč. úpravy
křižovatky ul. Svatopluka Čecha – Na Slanici“ mezi společností EG.D, a.s. se
sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400 jako nabyvatelem, a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako převodcem, jejímž předmětem je postoupení některých práv a
povinností stavebníka s umístěním energetického zařízení, označeného jako
„SO 401 – Přípojka NN“ a „SO 402 – Úprava kabelů E.ON“ v k.ú. Louky nad
Dřevnicí; [636118] a Prštné; [636142], na základě rozhodnutí vydaného
Odborem stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína dne 6. 11.
2019 pod č.j. MMZL 159803/2019,

- 18 -

pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem uvedené smlouvy
Usnesení
58/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o provedení vynucené překládky nadzemního vedení sítě
elektronických komunikací mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako stavebníkem a společností Zlín Net, a.s.,
Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČO: 25313428 jako vlastníkem tohoto
vedení, jejímž předmětem je: a) závazek vlastníka provést přeložení části
nadzemního vedení veřejné komunikační sítě, vedeného pod označením SO
404 přeložky sdělovacích vedení, přeložka kabelu ZlínNet, v rámci investiční
akce statutárního města Zlína „Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul.
Vodní", b) závazek stavebníka uhradit náklady spojené s tímto přeložením,
přičemž předpokládané náklady na provedení přeložky činí 515 684 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
59/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"SMART-Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně", 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 jako příkazníkem, a to za cenu 378 400,Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
60/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
dohodu o narovnání mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s, se sídlem Masarykovo
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 45534306 jako
pojistitelem, statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ:00283924 jako pojištěným a paní
bytem
jako poškozenou, dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/4R/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 Ing. arch. Pavlem
Mudříkem, Úzká 573, 760 01 Zlín - Příluky, IČO 18157386 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro provádění
stavby a interiéru v rámci akce „Kavárna ve Zlínském klubu 204", s celkovou
cenou za dílo ve výši 295.500,- Kč bez DPH,
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pověřuje
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
62/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4000210001, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto objednatelem a společností ERGO VH, spol. s r.o.,
Březnická 5461, 760 01 Zlín, IČO 42340454, jakožto zhotovitelem, jehož
předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31. 5. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku smlouvy, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4000210270 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto objednatelem a společností OKNOSTYL group s.r.o.,
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, jakožto zhotovitelem,
jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 15. 4. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku smlouvy, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 508/01141/2019 a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01, IČO 00283924, jakožto nájemcem
a společností ZARÁMÍ a.s., se sídlem Zarámí 4077, Zlín, PSČ 760 01, IČO
28302354, jakožto pronajímatelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu s účinností od 1. 3. 2021 o kancelářské prostory ve 2. etáži budovy AB
IV, místnosti číslo 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 o
celkové výměře 202 m2 a o prostory spisoven a kuchyňské linky, m. č. 222,
224 a 224a, o celkové výměře 35 m2, v budově AB IV, č. p. 4077, která je
součástí pozemku p. č. st. 219, k.ú. Zlín, a to za nájemné ve výši max. 36 334
Kč/měsíc včetně DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku
smlouvy a jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
65/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924 a Českou
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha, IČO 47114983 jehož předmětem
je rozšíření poskytovaných služeb o poskytování klientské registrační autority
PostSignum

- 20 -

Usnesení
66/4R/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 Základní
školou Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizací, se sídlem Křiby 4788, PSČ
760 05 Zlín, IČO 71008179, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
Schodolezu pásového (inventární číslo 219924) v pořizovací ceně 85 072 Kč
a Rampy ke schodolezu (inventární číslo 219325) v pořizovací ceně 4 114 Kč,
na dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu „Infrastruktura do základních
škol ve Zlíně“, s výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizací, se sídlem tř. Svobody
868, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 71008110, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka Schodolezu pásového (inventární číslo 219919) v
pořizovací ceně 85 072 Kč a Rampy ke schodolezu (inventární číslo 219326)
v pořizovací ceně 4 114 Kč, na dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu
„Infrastruktura do základních škol ve Zlíně“, s výpovědní dobou 3 měsíce z
důvodu porušení ujednání smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkovou organizací, se sídlem Mikoláše
Alše 558, 761 73 Zlín, IČO 71008144, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka Schodolezu pásového (inventární číslo 219920) v pořizovací ceně
85 072 Kč, na dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu „Infrastruktura do
základních škol ve Zlíně“, s výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení
ujednání smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizací, se sídlem
Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 71008047, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka Schodolezu pásového
(inventární číslo 219927) v pořizovací ceně 85 072 Kč, na dobu určitou - po
dobu udržitelnosti projektu „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně“, s
výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkovou organizací,
se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín, IČO 71008021, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka Schodolezu pásového
(inventární číslo 219922) v pořizovací ceně 85 072 Kč, na dobu určitou - po
dobu udržitelnosti projektu „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně“, s
výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy
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schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvkovou organizací, se
sídlem Univerzitní, 760 01 Zlín, IČO 71007997, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka Schodolezu pásového (inventární číslo 219921) v
pořizovací ceně 85 072 Kč, na dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu
„Infrastruktura do základních škol ve Zlíně“, s výpovědní dobou 3 měsíce z
důvodu porušení ujednání smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Zlín, Okružní 4685, příspěvkovou organizací, se sídlem Okružní 4685,
760 05 Zlín, IČO 46307745, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
Schodolezu pásového (inventární číslo 219923) v pořizovací ceně 85 072 Kč,
na dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu „Infrastruktura do základních
škol ve Zlíně“, s výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
67/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě televizního pořadu mezi Českou
televizí, Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 Podolí, IČO: 00027383 a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jejímž předmětem bude spoluúčast statutárního města Zlína ve výši 100 000
Kč bez DPH na vytvoření dokumentárního filmu o zlínském rodákovi Petru
Niklovi;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě č. 1100200075 mezi statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a
Luhačovským Zálesím, o.p.s., sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO:
27735109, jehož předmětem je stanovení členského příspěvku pro rok 2021
pro statutární město Zlín ve výši 173 116 Kč;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
dalších náležitostí Dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/4R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci MUDr. Miroslava Adámka na uvolněného člena Zastupitelstva
města Zlína ve funkci náměstka primátora a člena Rady města Zlína ke dni 31.
3. 2021 s tím, že mandát člena Zastupitelstva města Zlína zůstává MUDr.
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Miroslavovi Adámkovi zachován,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
s volbou uvolněné členky Zastupitelstva města Zlína Bc. Kateřiny Francové
ve funkci náměstkyně primátora s účinností od 1. 4. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zvolení,
souhlasí
s volbou neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína Mgr. Pavla Stojara ve
funkci náměstka primátora s účinností od 1. 4. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zvolení.
Usnesení
70/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením části usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 7/UstavujícíZ/2018
ze dne 1. 11. 2018 ve věci delegování kompetencí na náměstka primátora
MUDr. Miroslava Adámka podle ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o
obcích (obecních zřízení), v části:
"náměstek primátora - uvolněný člen Zastupitelstva města Zlína MUDr.
Miroslav Adámek
- oblast územního plánování a architektury
- oblast mládeže, tělovýchovy a sportu
- oblast kultury
- oblast památkové péče
- oblast zdravotnictví
- Památník Tomáše Bati
- Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace
- Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
- spolupráce se společností Zlínský zámek o.p.s.
- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech STEZA Zlín, spol.
s r.o., Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o." ke dni 31. 3. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení,
souhlasí
s účinností od 1. 4. 2021 se změnou a doplněním delegování kompetencí na
náměstky primátora podle ust. § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
(obecních zřízení), takto:
náměstkyně primátora - uvolněná členka Zastupitelstva města Zlína Bc.
Kateřina Francová
- oblast školství
- oblast bydlení
- oblast mládeže, tělovýchovy a sportu
- oblast zdravotnictví
- Bytové družstvo Podlesí
- správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Správa domů Zlín, spol. s
r.o.
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náměstek primátora - uvolněný člen Zastupitelstva města Zlína RNDr. Bedřich
Landsfeld
doplnění kompetencí:
- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech STEZA Zlín, spol.
s r.o., Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
náměstek primátora - neuvolněný člen Zastupitelstva města Zlína Mgr. Pavel
Stojar
- oblast územního plánování a architektury
- oblast kultury
- oblast památkové péče
- Památník Tomáše Bati
- Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace
- Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
- spolupráce se společností Zlínský zámek o.p.s.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
71/4R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana MUDr. Miroslava Adámka z funkce člena:
- Správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína,
- Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína,
- Správní rady Fondu statutárního města Zlína na obnovu Památníku Tomáše
Bati,
- v Pracovní skupině pro rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky, ke dni
31. 3. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
souhlasí
se jmenováním pana Jakuba Severina členem Správní rady Filmového fondu
a Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína ke dni 1. 4. 2021,
souhlasí
se jmenováním pana Mgr. Pavla Stojara členem Správní rady Fondu
statutárního města Zlína na obnovu Památníku Tomáše Bati ke dni 1. 4. 2021,
souhlasí
se jmenováním pana Mgr. Pavla Simkoviče členem Pracovní skupiny pro
rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky ke dni 1. 4. 2021,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
72/4R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana MUDr. Miroslava Adámka z funkce člena:
- Správní rady ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvkové organizace,
- Pracovní skupiny pro koordinaci oslavy Zlín 2022,
- Pracovní skupiny pro zpracování návrhů na budoucí využití prostor Zámku
Zlín, ke dni 31.3. 2021,
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jmenuje
pana Mgr. Pavla Simkoviče členem Správní rady ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvkové organizace, s platností od 1. 4. 2021,
jmenuje
pana Mgr. Pavla Stojara členem Pracovní skupiny pro koordinaci oslavy Zlín
2022 s platností od 1. 4. 2021.
Usnesení
73/4R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci Martiny Urbánkové, členky dozorčí rady společnosti Pohřebnictví
Zlín, spol. s r.o., IČO: 47901519
schvaluje
návrh zástupce statutárního města Zlína do orgánu obchodní společnosti
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., IČO: 47901419 následovně:
člen dozorčí rady: Jiří Robenek

Usnesení
74/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové organizace, IČO
71008021, dle přílohy
pověřuje
funkcí tajemníka komise pracovníka Odboru školství Magistrátu města Zlína,
který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní komise.

Usnesení
75/4R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 63/18R/2020 ze dne 14.9.2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje uzavření memoranda mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a společností Post Bellum, o.p.s.,
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 26548526, jehož předmětem je
spolupráce na vzniku Institutu Paměti národa Zlín a společné expozici o
historii města Zlína, dle zdůvodnění, pověřuje 1) MUDr. Miroslava Adámka,
náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětného
memoranda a jeho podpisem, 2) vedoucí Odboru kultury a památkové péče
MMZ, jako osobu odpovědnou, řešením konceptu a postupnou realizací cíle,
kterým je expozice o dějinách města Zlína za statutární město Zlín ve
spolupráci s Post Bellum, o.p.s."

Usnesení
76/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína ke Smlouvě o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon vydaného Moravskoslezským krajem, pro
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žadatele Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894), 11000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
77/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotacích,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2021 Zlínským krajem, pro žadatele Dětské centrum Zlín, příspěvková
organizace (IČO 00839281), 4000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotacích, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
78/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotacích,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2021 Zlínským krajem, pro žadatele Domov Jitka o.p.s. (IČO 28634764),
22000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotacích, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotacích,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2021 Zlínským krajem, pro žadatele Sociální služby města Kroměříže,
příspěvková organizace (IČO 71193430), 6000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotacích, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
80/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotacích,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2021 Zlínským krajem, pro žadatele Společnost pro ranou péči, pobočka pro
zrak Olomouc (IČO 75095009), 6000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotacích, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele ABAPO, s.r.o. (IČO 02672910), 820000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
82/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. (IČO 25909614),
439000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
83/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
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2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková
organizace (IČO 70850992), 481000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
84/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. (IČO
26593823), 151000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
85/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (IČO 25300083), 996000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
86/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
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náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace (IČO
70851042), 1663000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
87/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (IČO
70850909), 81000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
88/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace (IČO 70850941),
584000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
89/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace (IČO
70850976), 65000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
90/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Dotek z.ú. (IČO 27664333), 51000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
91/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace (IČO
70850852), 52000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
92/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Handicap Zlín, z.s. (IČO 46277633), 597000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
93/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
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statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele "HVĚZDA z.ú." (IČO 70829560), 491000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
94/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Charita Otrokovice (IČO 46276262), 429000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
95/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Charita Zlín (IČO 44117434), 4315000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
96/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
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náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne (IČO
63029391), 353000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
97/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele NADĚJE, pobočka Otrokovice (IČO 00570931), 197000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
98/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele NADĚJE, pobočka Zlín (IČO 00570931), 3662000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
99/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín (IČO 00426326),
570000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
100/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Podané ruce - osobní asistence (70632596), 372000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
101/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín (IČO 65792068), 282000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
102/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace (IČO 62180444),
104000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
103/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
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statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace (IČO 70850917), 524000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
104/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČO
00092096), 101000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
105/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Společnost Podané ruce o.p.s. (IČO 60557621), 1191000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
106/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
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4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele spolek Pod křídly (IČO 70640327), 406000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
107/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele STROP o.p.s. (IČO 26590620), 90000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
108/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (IČO 26986728), 314000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
109/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2021 vydaného Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Unie Kompas (IČO 67028144), 897000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
110/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální
služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek (IČO 65399447), 311000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
111/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální
služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele VČELKA sociální služby o.p.s. (IČO 24732915), 742000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
112/4R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální
služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Za sklem o.s. (IČO 22901531), 402000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.
Usnesení
113/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele ABAPO, s.r.o. (IČO 02672910), 718000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
114/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Alzheimercentrum Zlín z.ú. (IČO 03461891), 786000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
115/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele "HVĚZDA z.ú." (IČO 70829560), 316000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
116/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
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žadatele Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace
Zlín (IČO 62181017), 64000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních
služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
117/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem VONIČKA Zlín z. s. (IČO: 49156527),
15382 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě kultury s.r.o. v roce
2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
118/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem
,
4475 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti dechové hudby
MALENOVJANKA v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
119/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Věra Machalínková (IČO: 43430554),
10487 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti Věra Machalínková Ateliér
M v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
120/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Základní umělecká škola Zlín, p. o.
(IČO: 00838926), 19227 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnost na ZŠ
Komenského I, Zlín a ZŠ Zlín-Štípa v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
121/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem "Pěvecký sbor Laetitia - Zlín, z. s." (IČO:
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01278169), 22094 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě kultury
s.r.o. v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
122/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Klub filatelistů ve Zlíně, z. s. (IČO:
06722300), 2936 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě kultury
s.r.o. v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
123/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Taneční centrum Orianadance, Zlín z. s.
(IČO: 05741408), 14998 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě
kultury s.r.o. v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
124/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem professional story s.r.o. (IČO:
08907650), 22821 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Internátní a.s.,
Zlín v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
125/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Zlínský zámek o.p.s. (IČO: 29374511),
21511 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2021
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
126/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem MgA. Michal Mrkvica
(IČO:
88788911), 29868 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě kultury
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Zlín a OC Domus Malenovice v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.
Usnesení
127/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 92453 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti
na Domě kultury s.r.o. v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
128/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Klub společenských tanců Aleše a Dany
Mědílkových, z.s. (IČO: 68688393) , 30725 Kč, nájemné prostor k pravidelné
činnosti na Domě kultury s.r.o. v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
129/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Základní umělecká škola Morava, spol.
s r.o. (IČO: 60724889), 192270 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na
Domě kultury Zlín v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
130/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO:
46311360), 62925 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZUŠ Zlín a
ZŠ Zlín, Dřevnická v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.
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Usnesení
131/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Beat Up Zlín, z. s. (IČO: 04937686),
87714 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Tescoma Invest, a.s., Zlín
v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
132/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Divadlo Scéna, o.p.s. (IČO: 22613285),
28899 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZUŠ Zlín v roce 2021
pověřuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
133/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Základní umělecká škola Zlín - Jižní
Svahy, příspěvková organizace (IČO: 00226327) , 48709 Kč, Nájemné prostor
k pravidelné činnost na ZŠ Okružní Zlín a Římskokatolické farnosti Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
134/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Dance Studio Starlight, z. s. (IČO:
22762019), 57681 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na ROVENIKA
s.r.o., Zlín v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
135/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Spolek Photogether (IČO: 02386976) ,
42276 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na RC Zlín Poliklinice s.r.o.
v roce 2021
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.
Usnesení
136/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Malá múza, z. s. (IČO: 22685201) ,
144608 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Přerovance, Zlín v roce
2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
137/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Společnost KT, z. s. (IČO: 22839674),
47941 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření odpovědného náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
138/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
účast zástupců MMZ na veletrhu cestovního ruchu "FOR BIKES" a na akci
"Frýdek-Místek na kole"

Usnesení
139/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby "Revitalizace městského tržiště Pod
Kaštany ve Zlíně - kácení dřevin a mýcení keřů" mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností PLÁN 5, s.r.o., se sídlem U Hřiště 75, 760 01 Zlín
- Mladcová, IČO: 20209706, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
provedení kácení dřevin a mýcení keřů v rámci přípravy stavby revitalizace
městského tržiště Pod Kaštany a závazek statutárního města Zlína zaplatit za
tyto služby dohodnutou cenu ve výši 360 389,20 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
140/4R/2021

Rada města Zlína
odvolává
stávající redakční radu Magazínu Zlín ve složení: Jiří Severin – předseda, Ivan
Bergmann, Pavel Stojar, David Valůšek, Zdeněk Dvořák, Světlana Divilková,
Zdenka Žáková, Vladimír Fekar
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jmenuje
novou redakční radu Magazínu Zlín ve složení: Tomáš Melzer – předseda,
David Grác, Olga Dolinková, David Valůšek, Martin Gazda
Usnesení
141/4R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro přidělování finančních
prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína určených na úhradu nákladů
spojených s provozem tělovýchovných zařízení, schválené Zastupitelstvem
města Zlína dne 24. 10. 2019, č. usnesení 23/7Z/2019 ke dni účinnosti Pravidel
pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína
určených na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a
sportovních zařízení,
2. se schválením nového znění Pravidel pro přidělování finančních prostředků
z rozpočtu statutárního města Zlína určených na úhradu nákladů spojených s
provozem tělovýchovných a sportovních zařízení dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu,
3. s pověřením příslušného náměstka primátora, podpisem Pravidel pro
přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína
určených na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a
sportovních zařízení,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
142/4R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přípravu vyhlášení projektové architektonické soutěže na "Přestavba
a dostavba radnice ve Zlíně"
pověřuje
náměstka primátora kompetentního za oblast majetku a náměstka primátora
kompetentního za oblast územního plánování a architekturu přípravou
podkladů pro soutěž.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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