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
16. schůze

30. 8. 2021

Usnesení
1/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně
jedné a
jakožto
směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem je směna částí pozemků p. č.
16/9 o výměře do 115 m2 k. ú. Kudlov, obec Zlín ve vlastnictví statutárního
města Zlína za část pozemku p. č. 16/19 o výměře do 115 m2 k. ú. Kudlov,
obec Zlín, ve vlastnictví
s doplatkem rozdílu ve
výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, za
cenu ve výši dle znaleckého posudku, tj. 1250 Kč za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 82/1 o výměře do
11 m2 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání
pozemku, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 204 o výměře do 25 m2 k. ú. Klečůvka, obec Zlín pro zarovnání
a příjezd k pozemku p. č. 208/2 k. ú. Klečůvka, za kupní cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
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souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
4/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p. č. 808/1 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře
1078 m2 za účelem propojení pozemků, za kupní cenu ve výši dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p. č. 808/1 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře
1078 m2 za účelem údržby zeleně, za nájemné ve výši 0,33 Kč m2/rok, na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

Usnesení
5/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a Lezeckým
klubem Vertikon Zlín z.s., Boněcko I 264, 760 01 Zlín – Příluky, IČO
27024989, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č.
1764/1 a p. č. 3556/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 1220 m2 za
účelem relaxační a rozptylové zóny pro děti a mládež navštěvující lezecký
klub Vertikon Zlín, za kupní cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření dodatku ve smlouvě o výpůjčce č. 4000204456 ze dne 3. 8. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Lezeckým klube Vertikon Zlín z.s.,
Boněcko I 264, 760 01 Zlín – Příluky, IČO 27024989, jakožto vypůjčitelem,
jehož předmětem je změna doby výpůjčky pozemků p. č. 1764/1 a p. č. 3556/7,
k. ú. Zlín, obec Zlín z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2031, s
výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy a rozšíření
účelu o možnost zabudování demontovatelných fitnessových prvků
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
6/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a Ing.
Radovanem Hluštíkem, Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČO
48449261, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č.
670/122 o výměře do 492 m2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín a pozemků
p. č. 239/1 o výměře do 2656 m2, p. č. 234/7 o výměře do 1784 m2 a p. č.
1888 o výměře do 230 m2 vše k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, pro
podnikatelskou činnost, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
7/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a FK
Příluky, spolek, se sídlem Cecilka 125, 760 01 Zlín – Příluky, IČO 18757821,
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 1557/2 o
výměře do 252 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, pro majetkoprávní
vypořádání části plochy hřiště a zázemí klubu, za kupní cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
dárcem a FK Příluky, spolek, se sídlem Cecilka 125, 760 01 Zlín – Příluky,
IČO 18757821, jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný
převod části pozemku p. č. 1557/2 o výměře do 252 m2 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání části plochy hřiště a zázemí klubu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
8/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a FK
Příluky, spolek, se sídlem Cecilka 125, 760 01 Zlín – Příluky, IČO 18757821,
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 1557/2 o
výměře do 80 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro majetkoprávní
vypořádání pozemku, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez
DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
9/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
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jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 1226 o výměře
316 m2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín pro rozšíření pozemků ve
vlastnictví žadatelů, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez
DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
10/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a společností
SYNOT REAL ESTATE, k. s., se sídlem Sokolovská 541/198, 180 00 Praha
8 - Libeň, IČO 26221276, jakožto kupujícím, jejíž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 487/1 o výměře do 25 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín dle
geometrického zaměření pro rozšíření pozemku a vybudování parkovacích
ploch, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
SYNOT REAL ESTATE, k. s., se sídlem Sokolovská 541/198, 180 00 Praha
8 - Libeň, IČO 26221276, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
pozemku p. č. 487/1 o výměře 25 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín pro vybudování
parkovacích stání, za nájemné ve výši 15% CMZ, tj. 540 Kč/m2/rok bez DPH,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP, OMZ a
OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a Stosta reality
a.s., se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČO 26966263, jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 1334/6 o výměře
do 15 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín dle geometrického zaměření pro
zřízení parkovací plochy, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Stosta reality
a.s., se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, IČO 26966263, jakožto
nájemcem, jejíž předmětem je nájem části pozemku p. č. 1334/6 o výměře 15
m2, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro zřízení parkovací plochy, za nájemné
ve výši 15% CMZ, tj. 162 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní
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dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 1620/37 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 65 m2 za účelem vybudování oplocení a údržbu zeleně u rodinného
domu na pozemku p. č. 1620/47 k. ú Zlín, za kupní cenu ve výši dle platné
CMZ v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 1620/37 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
65 m2 za účelem vybudování oplocení a údržbu zeleně u rodinného domu na
pozemku p. č. 1620/47 k. ú Zlín, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OMZ a OŽPaZ
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1620/37 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 65 m2 za účelem vybudování oplocení a údržbu zeleně u rodinného
domu na pozemku p. č. 1620/47 k. ú Zlín na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
dle podmínek OMZ a OŽPaZ

Usnesení
13/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
,
, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 216/1 o výměře do 100 m2 k. ú. Klečůvka, obec Zlín pro
výsadbu ovocných stromů, údržbu travního porostu a rozšíření pozemku p. č.
221/2 k. ú. Klečůvka, za kupní cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez
DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
14/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 216/1 o výměře do 100 m2 k. ú. Klečůvka,
obec Zlín pro usnadnění přístupu na pozemek p. č. 221/4 k. ú. Klečůvka

Usnesení
15/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat části pozemků p. č. 1019/15 o výměře do 102 m2 a p. č. 1369/1
o výměře do 200 m2 oba k. ú. Kudlov, obec Zlín pro rozšíření zahrady žadatele

Usnesení
16/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti části usnesení Rady města Zlína č. 4/10R/2021 ze dne 24. 5.
2021 ve znění: „Rada města Zlína nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto prodávajícím a
a I
jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 1458/19 o výměře 6 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku, za cenu dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH a doporučuje Zastupitelstvu města
Zlína k zamítnutí“
schvaluje
odvolání proti části usnesení Rady města Zlína č. 4/10R/2021 ze dne 24. 5.
2021 ve znění: „Rada města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
aI
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 1458/19 o výměře 6 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro
majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ“
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 4/10R/2021 ze dne 24. 5. 2021 ve znění:
„Rada města Zlína zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 1458/19 o výměře 6 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní
vypořádání zaploceného pozemku, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ“
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1458/19 o
výměře 6 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného
pozemku, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
17/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. 5/10R/2021 ze dne 24. 5. 2021 ve
znění: „Rada města Zlína nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jako prodávajícím a
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
1122/1 o výměře do 75 m2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro zahradu, za
cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH a doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí“

Usnesení
18/16R/2021

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

Usnesení
19/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 518 o výměře 70 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pro vybudování parkoviště pro bytový dům budovaný na pozemcích p. č. st.
1097 a p. č. 552/16 k. ú. Zlín

Usnesení
20/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204818 ze dne 23. 11. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
,
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem
je zvýšení výměry výpůjčky částí pozemků p. č. st. 48/1 a p. č. 602/3 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o výměru 49 m2 za účelem rozšíření příjezdu k
novostavbě víceúčelového objektu na pozemcích p. č. 283/25 a p. č. 283/2 k.
ú. Mladcová, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ a OD

Usnesení
21/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 977/1 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře do 150 m2 za účelem údržby zeleně a vybudování jednoho
parkovacího stání k bytové jednotce č. v domě č. p. 1012 na ul. třída Tomáše
Bati ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OMZ a OKaPP
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Usnesení
22/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 977/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 160 m2 za účelem údržby zeleně a vybudování jednoho
parkovacího stání k bytové jednotce č. v domě č. p. 1012 na ul. třída Tomáše
Bati ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OMZ a OKaPP

Usnesení
23/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 977/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 203 m2 za účelem údržby zeleně k bytové jednotce č. v
bytovém domě č. p. 916 na ul. Kotěrova ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ a OKaPP

Usnesení
24/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a MOUSE
OLEUM, s. r. o., se sídlem Sokolská 613, 760 01 Zlín, IČO 25325001, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2968/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře 310 m2 za účelem umístění zařízení
staveniště (lešení, stavební výtah, uložení stavebního materiálu) při
rekonstrukci a dostavbě domu č. p. 5483 na ulici Sokolská ve Zlíně, na dobu
určitou do 31. 12. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
MOUSE OLEUM, s. r. o., se sídlem Sokolská 613, 760 01 Zlín, IČO
25325001, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
2968/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 30 m2 za účelem umístění
lešení při rekonstrukci a dostavbě domu č. p. 5483 na ulici Sokolská ve Zlíně,
za nájemné ve výši 15 % z CMZ tj. 225 Kč/m2/rok, na dobu určitou do 31. 12.
2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
25/16R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a MOUSE
OLEUM, s. r. o., se sídlem Sokolská 613, 760 01 Zlín, IČO 25325001, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 6901 k. ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře 25 m2 za účelem vybudování dvou
parkovacích stání uvnitř vnitrobloku k domu č. p. 5483 na ulici Sokolská ve
Zlíně v rámci akce "Rekonstrukce a dostavba Sokolská č. p. 5483, Zlín", na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OŽPaZ a OMZ
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
MOUSE OLEUM, s. r. o., se sídlem Sokolská 613, 760 01 Zlín, IČO
25325001, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
6901 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 25 m2 za účelem vybudování
dvou parkovacích stání uvnitř vnitrobloku k domu č. p. 5483 na ulici Sokolská
ve Zlíně v rámci akce "Rekonstrukce a dostavba Sokolská č. p. 5483, Zlín", za
nájemné ve výši 15 % z CMZ tj. 225 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OŽPaZ a OMZ

Usnesení
26/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Pozemním
stavitelstvím Zlín a. s., se sídlem Kúty 3697, 760 01 Zlín IČO 46900918,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
3020/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 150 m2 za účelem vybudování sjezdu
do 1. podzemního podlaží domu č. p. 4345 na ul. Kúty ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ, OD, OŠ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
27/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část pozemku p. č. 250/27 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 600 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemky p. č.
2279, p. č. 2304, p. č. 2284 a p. č. 2287 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
celkové výměře 2842 m2 ve vlastnictví

Usnesení
28/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4000205117 ze dne 26. 11. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a OBEK SERVIS a.s., se sídlem Panelová 289/6, 190
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15 Praha 9, Satalice, IČO 45476781, jakožto nájemcem, jehož předmětem je
změna výměry předmětu nájmu, a to pozemku p. č. 979/86 k. ú. Zlín, obec
Zlín z výměry 904 m2 na výměru 200 m2 jako plochy staveniště při realizaci
stavby „Rekonstrukce objektů č. p. 508 a č. p. 5682 na třídě Tomáše Bati ve
Zlíně“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
29/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 1203 o výměře 300 m2 k. ú.
Lužkovice, obec Zlín k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,542
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
30/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků č. p. 4211 – 4217, Dlouhá ve Zlíně, se sídlem Dlouhá
4215, 760 01 Zlín, IČO 29207843 jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 446/2 a p. č. 3565/41 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 32 m2 za účelem zateplení bytového domu při revitalizaci
bytového domu č. p. 4211, č. p. 4212, č. p. 4213, č. p. 4214, č. p. 4215, č. p.
4216 a č. p. 4217 na ulici Dlouhá ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OMZ
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků č. p. 4211 – 4217, Dlouhá ve Zlíně, se sídlem Dlouhá
4215, 760 01 Zlín, IČO 29207843, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 446/2 a p. č. 3565/41 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 565 m2 za účelem zařízení staveniště při revitalizaci bytového
domu č. p. 4211, č. p. 4212, č. p. 4213, č. p. 4214, č. p. 4215, č. p. 4216 a č. p.
4217 na ul. Dlouhá ve Zlíně, na dobu určitou po dobu provádění stavebních
prací, nejdéle však do 31. 12. 2023, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
31/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Teplo Zlín,
a. s., se sídlem Družstevní 4651, 760 05 Zlín IČO 25321226, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 2801/48 a p.
č. 2801/49 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 116 m2 za účelem umístění
lešení z důvodu revitalizace objektu kotelny na pozemku p. č. st. 7029 k. ú.
Zlín, na dobu určitou do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 1 týden, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
32/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o celkové výměře 24 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace a přístupového chodníku k plánované novostavbě rodinného
domu na pozemcích p. č. 780/5, p. č. 780/6, p. č. 784/5, p. č. 780/9 a p. č. 780/8
k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ- odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
33/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu Sportovním klubům Zlín, z.s., se sídlem Hradská 854, 760
01 Zlín, IČO 00531944, jakožto vypůjčiteli pozemku p. č. 3862/4 k ú. Zlín,
obec Zlín, k provedení rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové stěny
na pozemku p. č. 3862/4 k ú. Zlín, kterou bude provádět Tenisový klub Zlín,
z.s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO 44119127, dle podmínek
OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem uvedeného souhlasu

Usnesení
34/16R/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 CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
- komunikační vedení v rámci akce „0179/20 FTTH, Zlín, Rez. Bartošovka,
OK“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek
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schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.
č. 1645/2, p. č. 1645/27, p. č. 1645/32 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
35/16R/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 Chandrikou Gunasinghe a Chandanou Kumarou Gunasinghe,
oba bytem Podvesná IX 6220, 760 01 Zlín, jakožto investorem, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci akce „NTL plynovodní přípojka k rodinnému domu v ulici
Podvesná IX č. p. 6220 v obci Zlín“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 3124/3 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
36/16R/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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci akce „REKO MS Zlín – Tržnice +3“, na dobu neurčitou,
úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 365, p. č. 1109/1, p. č. 1109/42,
p. č. 1109/178, p. č. 3514/12, p. č. 3565/23, p. č. 3565/29 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
37/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 560/155 o výměře 60 m2 a část pozemku p. č.
560/38 o výměře do 90 m2, oba k. ú. Mladcová, obec Zlín, pro zahradu

Usnesení
38/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 660/80 o výměře do 160 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín, pro zahradu
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Usnesení
39/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit části pozemku p. č. 4496/1 o výměře do
350 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem zajištění komplexního provozu
plánované zubní ordinace

Usnesení
40/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1444/1 o výměře 2 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín,
pro rozšíření parkovacího stání

Usnesení
41/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 1095 o výměře do 55
m2 k. ú. Štípa, obec Zlín, pro vybudování zastřešeného parkovacího stání

Usnesení
42/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce, jehož předmětem je změna
vypůjčitele části pozemku p. č. 673/22 o výměře 90 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín k
údržbě zeleně

Usnesení
43/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1089/264 a p. č. 1089/263 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín o celkové výměře 11 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č.
1089/270 a p. č. 1089/269 oba k. ú. Příluky u Zlína

Usnesení
44/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec
Zlín o celkové výměře do 130 m2 za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 1612 na ul. Na Vyhlídce ve Zlíně, včetně vybudování
zpevněných ploch kolem domu a dřevěného posezení

Usnesení
45/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1444/1 k. ú. Štípa, obec Zlín o celkové
výměře 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na parkovací stání
před rodinným domem na pozemcích p. č. 1444/120 a p. č. 1444/119 oba k. ú.
Štípa

Usnesení
46/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1990/21 a p. č. 6650/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře 55 m2 za účelem dostavby balkónů a stříšek nad terénem v
rámci rekonstrukce objektu Polyfunkční dům Zlín, Okružní č. p. 4695
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Usnesení
47/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1635750852 ze dne 30. 6.
2005 jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky částí pozemků p. č.
3542/1 a p. č. 1071/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, z 50 m2 na 56 m2 za účelem
rozšíření stávajícího vjezdu na pozemek při přístavbě garáže u rodinného
domu č. p. 3310 na ul. Růmy ve Zlíně

Usnesení
48/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1134/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře 35 m2 za účelem rozšíření posezení před rodinným domem č.
p. 132 na ul. Přístav ve Zlíně - Přílukách, jehož součástí je kavárna U Klempíře

Usnesení
49/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 335/1 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín, o celkové výměře 65 m2 za účelem stavebních úprav
stávajícího vjezdu, vybudování nových zpevněných ploch včetně chodníku a
úprava stávajícího rygolu k plánované novostavbě bytového domu na
pozemcích p. č. st. 234 a p. č. 333/8 v k. ú. Louky nad Dřevnicí

Usnesení
50/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204118 ze dne 8. 6. 2020
jehož předmětem bude prodloužení doby výpůjčky části pozemku p. č.
3565/25 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 125 m2 za účelem zařízení staveniště
včetně mobilního jeřábu a umístění lešení v rámci akce „Rezidence Sadová
Zlín“ na ul. Sadová ve Zlíně z původního termínu do 31. 12. 2021 na 31. 7.
2022

Usnesení
51/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře 90 m2 za účelem příjezdu a přístupu k domu č. p. 2391 na ul. Na
Vyhlídce ve Zlíně

Usnesení
52/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 981/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře 12 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k bytové jednotce č.
v bytovém domě č. p. 1020 na ul. Vysoká ve Zlíně

Usnesení
53/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře 13 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k bytové jednotce č.
v bytovém domě č. p. 965 na ul. Mostní ve Zlíně
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Usnesení
54/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 591/38 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o celkové
výměře 4 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě řadové dvojice rodinných domů na pozemcích p. č. 591/28 a p. č.
591/58 k. ú. Mladcová, obec Zlín a budoucím dopravním napojení rodinného
domu č. p. 77 na ul. Frant. Bartoše ve Zlíně - Mladcové

Usnesení
55/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1433/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
celkové výměře 216 m2 za účelem umístění lešení, rekonstrukce balkónů a
oprava fasády při revitalizaci bytového domu č. p. 4116 na ul. Přílucká ve
Zlíně – Přílukách

Usnesení
56/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemek č. 418/14 o výměře 26610 m2 k. ú. Kostelec u Zlína,
obec Zlín ve vlastnictví
za některý
z pozemků nebo části pozemků p. č. 1482/120, p. č. 1482/123, p. č. 1482/128,
p. č. 1482/129, p. č. 1482/150 a p. č. 450/3 o stejné o výměře, tj. 26610 m2,
vše k. ú. Štípa, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína

Usnesení
57/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 974/3 o výměře do 6 m2, p. č. 980/11 o
výměře do 36 m2, p. č. 980/12 o výměře do 475 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín,
pro zahradu

Usnesení
58/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 1400/14 o výměře 1304 m2 a část pozemku p. č.
1513/2 o výměře do 10 m2 oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro vybudování
příjezdové komunikace

Usnesení
59/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit části pozemků p. č. 673/569 o výměře do 30 m2 a p. č. 707/2 o
výměře do 10 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města
Zlína za část pozemku p. č. 707/156 o výměře do 40 m2 k. ú. Zlín ve
vlastnictví fyzické osoby, za účelem zcelení pozemků

Usnesení
60/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 660/6 o výměře 549 m2 k. ú. Prštné, obec Zlín k
zahrádkářským účelům

Usnesení
61/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 909/1 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín, o celkové výměře 16 m2 za účelem umístění lešení při
revitalizaci fasády a zateplení rodinného domu č. p. 303 na ul. Tyršova ve
Zlíně - Malenovicích, na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy
po dobu 29 dnů, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
62/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Ferdinandem Sudickým, Žlutava 352, PSČ 76361, IČO
10573615, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Dlouhá
94, Zlín o výměře 64,91 m2 za účelem prodejny cukrářských potřeb, za
nájemné ve výši 3 373,97 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a A-interier, s.r.o., Boršice 536, PSČ 68709, IČO 269617258, jakožto
nájemcem, jejichž předmětem je snížení výše nájemného z nájmu prostor
sloužících podnikání za měsíce duben - květen 2021 o 50 % dle přílohy č. 1,
kvůli zákazu a omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v
provozovnách vyhlášeného vládou České republiky na základě nouzového
stavu z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19);
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výši minimální ceny nájemného za nebytové prostory u nájemců poskytujících
zdravotnické služby v budovách na adrese Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín
na 1500 Kč/m2/rok + energie a služby.

Usnesení
65/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi mezi statutárním městem Zlínem, se
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sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265,
760 01 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor o výměře 84,45 m2 ve II. nadzemním podlaží budovy na
adrese Burešov 4886, Zlín dohodou ke dni 30. 9. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
66/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v II. nadzemním podlaží
budovy č. p. 4886 Burešov ve Zlíně o výměře 84,45 m2

Usnesení
67/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a Pekařství Kolář s.r.o., Rašínova 183, 760 01 Zlín, IČO 06586171 , jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor o výměře
47 m2 v I. podzemním podlaží budovy na adrese Vodní 4203, Zlín dohodou
ke dni 31. 12. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve
vlastnictví ČR - ÚZSVM mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, jako Úřadem a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
stavebníkem, jejímž předmětem je prokázání souhlasu Úřadu s realizací
stavebního záměru "MUR - měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš" na
pozemcích p. č. 161/11, ostatní plocha, zeleň, p. č. 161/22, ostatní plocha,
zeleň, p. č. 161/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú. Salaš u Zlína,
obec Zlín , které jsou ve vlastnictví státu
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
69/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto Vlastníkem a
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO
04084063, jakožto CETIN, jejímž předmětem je zřízení služebnosti umístění
a provozování komunikačního vedení a zařízení, ve prospěch společnosti
CETIN a.s., na pozemcích p. č. 1509/1, ostatní plocha, silnice a p. č. 1513/1,
ostatní plocha, silnice, oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, v rámci akce "VPIC
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Zlín - křižovatka Boněcko - Pančava", v rozsahu geometrického plánu č. 1984117/2021, na dobu neurčitou, za náhradu ve výši 200,- Kč bez DPH ve
prospěch Vlastníka
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy
Usnesení
70/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto vlastníkem pozemku a A.M.O. bydlenípodhradem s.r.o., se sídlem
Sokolovská 1154, 763 02 Malenovice, IČO: 09602674, jakožto stavebníkem,
jejímž předmětem je souhlas vlastníka pozemku s realizací a trvalým
umístěním stavby „Malenovice, Rekonstrukce komunikace v ul. Polní II“ na
části pozemku p. č. 574/68, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín o výměře do 249m2 v trvalém záboru stavby,
bezplatně, do 31.12.2025
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
71/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto stavebníkem, Zlínským krajem, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 760
01 Zlín, IČO 70891320, jakožto ZK, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO
70934860, jakožto ŘSZK, jejímž předmětem je právo stavebníka zrealizovat
stavbu pod názvem „MUR – Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš“,
spočívající v umístění zařízení pro měření úsekové rychlosti včetně uložení
zemního vedení NN na pozemku p. č. 161/1, ostatní plocha, silnice, k. ú. Salaš
u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
72/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je výkup
pozemků p. č. 2001/30, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 553 m2, p. č.
2001/31, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1187 m2, p. č. 2001/33, ostatní
plocha, zeleň, o výměře 1589 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín, za cenu stanovou
dle Změny č. 2 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k
pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím
pozemkům ve výši 550,- Kč/m2, tj. celkem 1,830.950,- Kč z důvodu
majetkoprávní přípravy stavby "Stezka pro chodce a cyklisty, propojení UTB
- I. segment"
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souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
73/16R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
auditované výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné
společnosti s majetkovou účastí města Zlína za rok 2020 dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
74/16R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
75/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
76/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
77/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č.35/2021 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.1 řádek č.1 a 2,
tabulky č.6 řádek č.3, tabulky č.13 řádek č.2, tabulky č.14 řádek č.2, tabulky
č.15 řádek č.2, tabulky č.18 řádek č.2 a 3
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a
čísel řádků uvedeném v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
78/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace městského
tržiště Pod Kaštany ve Zlíně" na rok 2022 ve výši 36 000 000 Kč,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
79/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování projektu "Regenerace ploch Kamenec - rybník
Malenovice" ve výši 6 000 000,- Kč včetně DPH na realizaci akce v roce 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
80/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína v roce
2022 na zajištění: financování projektu "Rozšíření diskového pole (SAN) pro
MP Zlín" ve výši 1 400 000 Kč včetně DPH na realizaci akce,
doporučuje
ZMZ ke schválení.

Usnesení
81/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s navýšením rozpočtu DSZO na rok 2021 vlivem neplánovaných dopadů na
hospodaření, týkající se Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
č.3400120249, ze dne 31.12.2012, mezi statutárním městem Zlínem, IČO
00283924, a Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČO 60730153, dle
přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
82/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v
roce 2021 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838, dle
přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
83/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto dárcem a
1) Vandou Šimkovou,
jakožto
obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci akce
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
2) Ing. Radkou Navrátilovou,
jakožto
obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci akce
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
3) Janem Janáskem, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
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4) Danielem Veselým, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
5) Helenou Kotopulu, bytem
jakožto
obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci akce
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
6) Jiřím Hradilem, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
7) Miroslavem Gottfriedem, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
8) Ludvíkem Pískem, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
9) Lukášem Mackem, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému nejúspěšnějšímu sportovci v TOP 10 v rámci Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
10) Janou Přibylovou, bytem
jakožto
obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako vybranému sportovci v Ceně primátora v kategorii za mládež v rámci
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
11) Petrem Vabrouškem, bytem
jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč, jako vybranému Nejúspěšnějšímu sportovci za rok 2019 v rámci
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína;
12) Petrem Přikrylem, bytem
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč, jako oceněnému trenérovi v kategorii Za mimořádný přínos zlínskému
sportu v rámci Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019;
13) Zlínskými aplikovanými sporty z.s., se sídlem Zlín, Miloše Knesla 4056,
PSČ 760 01, IČO 26631873, jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč, jako vybranému
nejúspěšnějšímu sportovnímu kolektivu (Zlínskému sledge hokejovému klubu
SHK LAPP Zlín) v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města
Zlína za rok 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
84/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrového řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
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malého rozsahu na služby "Stezka pro chodce a cyklisty, propojení UTB - I.
segment"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Pavel Brada, náměstek primátora
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
85/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jednací řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Rozšíření licencí k SW GINIS“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením výsledku jednacího řízení bez
uveřejnění a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Eliška Sekaninová, Odbor informatiky
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
86/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Adventní Zlín
2021", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm.
a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Adventní Zlín 2021", a
to dodavatele AGENTURU VELRYBA, s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583,
76001 Zlín, IČO: 26910071, s nabídkovou cenou 2.252615,40 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
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Usnesení
87/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 01 Zlín, IČO: 00283924, jako klientem a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO
45244782 jako poskytovatelem či bankou, v max. výši do 500 mil. Kč, s
pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR - 0,03% p.a., čerpaný v letech
2022-2025, na dobu 20 let s možností předčasného splacení, bez poplatku za
předčasnou úhradu, bez poplatku za rezervaci prostředků či poplatků za
nedočerpání úvěrového rámce,
souhlasí s pověřením
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním všech
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
88/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o "Poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací", č. smlouvy 1900190025 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
účastníkem a společností Alcaserv Czech, a.s., se sídlem Valentinská 10/20,
110 00 Praha, IČO: 04125622, jako poskytovatelem, jehož předmětem je
prodloužení platnosti smlouvy 31. 12. 2021 dle zdůvodnění,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí dodatku č. 2,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice, 8. etapa" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a Dušanem Dosoudilem, Mysločovice 14, 763 01 Mysločovice,
IČO: 76624471, jako příkazníkem, a to za cenu 189.000 Kč (není plátce DPH),
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
90/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. 4400201192 mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a firmou Viadesigne s.r.o, se sídlem Na Zahradách 1151, 690 02
Břeclav, IČO 27696880, jako dodavatelem, jejímž předmětem je vypracování
projektové dokumentace na akci "Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov", ve znění dle přílohy.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem a uzavřením dodatku ke
smlouvě.
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Usnesení
91/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako obci s místem
zpětného odběru a ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60,
PSČ 140 00, IČO 27257843, jako provozovatelem kolektivního systému,
jejímž předmětem je využití obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení, na dobu určitou do 31. 12. 2021 s
možností jejího automatického prodlužování vždy o další kalendářní rok, s
příspěvkem na náklady sběrných míst od ELEKTROWIN a.s. statutárnímu
městu Zlínu a s tím, že touto smlouvou se ruší předchozí smlouva s obdobným
předmětem plnění ze dne 1.3.2006
schvaluje
převedení povinností ze smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení a oprávnění přijímat
příspěvek na náklady sběrných míst dle smlouvy o využití obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze
statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 na Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení
V 321, PSČ 76302, IČO 60711086 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem a podpisem oznámení o
převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu.

Usnesení
92/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního a
tříděného odpadu č. 3676/602/21 (N) ze dne 16. 12. 2020 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02 , IČO 60711086, jako poskytovatelem,
jehož předmětem je změna kódů tříděného odpadu a s tím související úprava
dílčí povinnosti objednatele,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem a uzavřením Dodatku č.1.

Usnesení
93/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního odpadu
č. 2000210104, ze dne 31. 12. 2020, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
Technickými službami Zlín, s. r. o., se sídlem Louky, Záhumení V 321, 763
02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem, kdy předmětem daného
dodatku je změna kódů tříděného odpadu v čl. I., v čl. III a v bodě 10. čl. II.
předmětné smlouvy, a to od 1.9.2021, dle zdůvodnění,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
94/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na realizaci akce „Dodávka a montáž 3 ks atypových
lehátek pro Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně“, mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 jako
objednatelem a obchodní společností mmcité a.s., se sídlem č.p. 519, 687 12
Bílovice IČO: 27670864, DIČ: CZ27670864 jako zhotovitelem dle
zdůvodnění,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
95/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu statutárního města Zlína č. 3000200383 uzavřené dne 19.6.2020
mezi poskytovatelem statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924 a
příjemcem dotace Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., se sídlem Filmová 412, 760
01 Zlín, IČO: 47901519, kterým se mění termín předložení vyúčtování druhé
části dotace dle zdůvodnění;
souhlasí s pověřením
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
96/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku ze směrnice č. 26/SM/2019, o tvorbě a evidenci smluv, a to za účelem
vystavení objednávky, na jejímž základě bude vybraným dodavatelem Českou
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983,
provedena kompletace zásilek a jejich doručení prostřednictvím poštovních
podmínek "Zásilky s obsahem hlasovacích lístků" pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. - 9. 10. 2021, do
výše 421 800 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem objednávky.

Usnesení
97/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.09.2021 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma MMZ", spočívající ve zřízení 1
pracovního místa "specialista strategického plánování a analýz" v oddělení
koordinace projektů.
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Usnesení
98/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
odměnu v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, ředitelce Plavecké školy Zlín,
příspěvkové organizace, Blance Kalendové, dle přílohy.

Usnesení
99/16R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přejmenování současných názvů ulic a veřejných prostranství:
- k. ú. Zlín - město - ulice Desátá na ulici Jana Palacha,
- k. ú. Zlín - město - ulice Dvacátá na ulici Milady Horákové,
- k. ú. Zlín - město - sad Svobody na park Václava Havla,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí,
souhlasí
s názvem ulic a ostatních veřejných prostranství:
- k. ú. Zlín - město - "park Milady Horákové", s účinností ode dne schválení a
se záměrem na pojmenování:
- k. ú. Zlín - město - "náměstí Jana Palacha",
- k. ú. Zlín - město - "park Václava Havla",
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
100/16R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s názvy ulic a ostatních veřejných prostranství:
1) k. ú. Příluky - "Boněcký rybník",
2) k. ú. Lužkovice - „Dřevařská“, „Tesařská“, „Truhlářská“,
3) k. ú. Lužkovice - „Pilotní“, „Letecká“, „Větroňová“, „Lonkova“,
4) k. ú. Kudlov - „Pod Vrchovicí“,
s účinností ode dne schválení a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
101/16R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
volbu předsedy Komise místní části Louky, odstoupení předsedy Komise
místní části Malenovice a volbu předsedkyně Komise místní části Malenovice
dle zdůvodnění a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
102/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako obdarovaným a Mgr. Lubomírem
Jarcovjákem, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí daru, a to uměleckého
díla Kubus v hodnotě 240 000,- Kč, které je umístěno v Univerzitním parku
na parcele číslo 1111/9 v k. ú. Zlín;
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
103/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" na prostranství náměstí T.G.M.,
a v prostorách Kongresového centra a U13 ve dnech 09.09.2021 - 15.09.2021
od 08:00 do 24:00 hodin ve Zlíně, pro pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová
174, 760 01 Zlín-Kudlov, IČO: 262 73 365:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1, p. č. 1090/20 a 1090/119k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce n~

Usnesení
104/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" na prostranství parku
Komenského ve dnech 09.09.2021 - 15.09.2021 od 10:00 do 21:00 hodin ve
Zlíně, pro pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov,
IČO: 262 73 365:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
105/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" na prostranství náměstí Míru ve
dnech 09.09.2021 - 15.09.2021 od 10:00 do 22:00 hodin ve Zlíně, pro
pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov, IČO: 262 73
365:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
106/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" na prostranství sadu Svobody a
okolí zlínského zámku ve dnech 09.09.2021 - 15.09.2021 od 10:00 do 24:00
hodin ve Zlíně, pro pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová 174, 760 01 ZlínKudlov IČO: 262 73 365:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství po 22. hodině podle čl. V odst. 1.
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Usnesení
107/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" na prostranství zahrady a v
prostorách Baťový vily ve dnech 09.09.2021 - 15.09.2021 od 18:00 do 24:00
hodin ve Zlíně, pro pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová 174, 760 01 ZlínKudlov, IČO: 262 73 365:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1, p. č. 1799/1 k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném pro~

Usnesení
108/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" v budově 21. a jejím okolí ve
dnech 09.09.2021 - 15.09.2021 od 19:00 do 24:00 hodin ve Zlíně, pro
pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov, IČO: 262 73
365:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1, p. č. 3752 k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství po 22. hodině po~

Usnesení
109/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "61. Zlín FILM FESTIVAL" na náměstí T.G.M a Gahurově
prospektu ve dnech 09.09.2021 - 15.09.2021 od 19:30 do 23:00 hodin ve
Zlíně, pro pořadatele FILMFEST s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov,
IČO: 262 73 365:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1, p. č. 1090/4, 1090/3 k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
3. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostran~
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Usnesení
110/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "MIRAI" dne 1. 9. 2021 od 19:00 do 22:00 na pozemku
parkoviště NC Čepkov Zlín, pro pořadatele Universal Music, s. r. o.,
Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 4425/6, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
111/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Setkání absolventů FaME UTB ve Zlíně" dne 17. 9. 2021 od
14:00 do 22:00 v prostorách Univerzitního parku a na prostranství před
budovou FaME, pro pořadatele Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve
Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 980/233, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
112/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Kejklířský jarmark" ve dnech 23. - 24. 9. 2021 od 06:00 do
22:00 na náměstí Míru, pro pořadatele Statutární město Zlín, nám. Míru 12,
760 01 Zlín:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
113/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Sociální festival Skládanka" dne 25. 9. 2021 od 08:00 do
21:00 na náměstí Míru, pro pořadatele Skládanka, z. s., Tyršová 750, 763 02
Zlín:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
114/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Setkání přátel Dr. Pavlištíka" dne 6. 9. 2021 od 19:00 do
21:30 na předhradí hradu Malenovice, pro pořadatele Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
115/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Dětský den - Hasičská zábava" dne 11. 9. od 14:00 do 22:00
v Prštném, Kútíky, pro pořadatele SDH Zlín - Prštné, Náves 636, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
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prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 685/2, k. ú. Prštné;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.
Usnesení
116/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "VII. Lešetín Fest" dne 4. 9. od 14:00 do 22:00 na parkovišti
hotelu Baltaci Atrium, pro pořadatele Spolek Lešetín Zlín, Lešetín I/ 610, 760
01 Zlín:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3186/28, k. ú. Zlín;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3. odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
117/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Se psí tlapkou od Majáku na Salaš" dne 4. 9. od 13:00 do
17:00 na Salaši 70, pro pořadatele Bratrstvo psích tlapek z. s., K Pasekám
1553, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na uskutečnění akce na jiném místě než veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 360/5, 360/6, k. ú.
Salaš u Zlína.

Usnesení
118/16R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Bezbariérové úpravy
chodníku k bytovému domu Mokrá II č.p.293 " mezi statutárním městem Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a Lubomírem
Maděrou, Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČ: 18152163, jako zhotovitelem s
cenou za dílo ve výši 360 264,-Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
119/16R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
výsledky hospodaření k 30.6.2021 příspěvkových organizací, obchodních
společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního
města Zlína dle Příloh č. 1 a č. 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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