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
19. schůze

11. 10. 2021

Usnesení
1/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu garáže č. ev. 1706 na pozemku p. č. st. 5042/3
k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na základě
Povolení ke stavbě zn. Výst./1359/57 ze dne 21. 11. 1957;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem
a
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka částí 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 v k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ- odd. DSŘ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/21 ke smlouvě o výpůjčce č. 1635750349 ze dne
23.3.2005 ve znění dodatku č. 1/18 ze dne 5.9.2018 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a
jakožto
dosavadním vypůjčitelem a
jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na straně
vypůjčitele části pozemku p. č. 673/22 o výměře 90 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
z
na
;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
4/19R/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 stavby „Přeložka STL plynovodu v rámci stavby Bytového
domu Zborovská Zlín“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012
přes pozemek p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/19R/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 VN, NN, uzemnění a telekomunikační síť v rámci akce „Zlín, Nad
Stráněmi, přel. VN202 a NN FINRENT“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne
21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2001/16 k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/19R/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 – kabelový pilíř NN
v rámci akce „Zlín, Nad Stráněmi, NN 68xOM, FINRENT“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených
v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2001/16 k. ú.
Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/19R/2021

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

Usnesení
8/19R/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 Zlín Net, a. s., se sídlem Nad Stráněmi
5656, 760 05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným a FINRENT s.r.o., se
sídlem U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto investorem,
jejímž předmětem je překládka vedení veřejné komunikační sítě v rámci akce
„Apartmány Stráně – Zlín, Jižní Svahy“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne
21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 2001/1, p. č. 2001/16, p. č.
4126/25 k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
9/19R/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, 761 40 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, jakožto
oprávněným a FINRENT s.r.o., se sídlem U Prefy 793, 182 00 Praha 8,
IČO 26243482, jakožto investorem, jejímž předmětem je přeložka vedení
veřejné komunikační sítě v rámci akce „Apartmány Stráně – Zlín, Jižní
Svahy“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek
p. č. 2001/1, p. č. 2001/16, p. č. 4126/25 k. ú. Zlín, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
10/19R/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
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační
vedení – v rámci akce „VPIC Zlín-Mladcová Náves, AVONET“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených
v Pravidlech dne 21. 6. 2012, č. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 555/1,
p. č. 555/23, p. č. 595, p. č. 602/3, p. č. 602/4 k. ú. Mladcová, obec Zlín;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 1307/3 o výměře 244 m2 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín pro scelení pozemků ve vlastnictví žadatele.

Usnesení
12/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 768/398 o výměře 784 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pro zahradu k rodinnému domu č. p. 6818 na ul. Lesní čtvrť I ve Zlíně.

Usnesení
13/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3877/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
100 m2 (díl 17) k zahrádkářskému účelu.

Usnesení
14/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 3877/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
70 m2 (díl 21) k zahrádkářskému účelu.

Usnesení
15/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, jehož předmětem je rozšíření
předmětu nájmu o pozemky p. č. 1645/13 o výměře 3122 m2, p. č. 1645/14
o výměře 2780 m2, p. č. 1645/48 o výměře 247 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín.
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, jehož předmětem je rozšíření
předmětu nájmu o pozemky p. č. 1645/47 o výměře 2914 m2, p. č. 1645/49
o výměře 12749 m2 oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín.

Usnesení
16/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/9 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 33 m2
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zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 1188 na ul. Zálešná V
ve Zlíně.
Usnesení
17/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p. č. 3124/15 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 25 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu
č. p. 6461 na ul. Podvesná V ve Zlíně.

Usnesení
18/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 591/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
do 14 m2 za účelem sjezdu z komunikace k parkovacím místům k rodinnému
domu č. p. 396 na ul. Nadhumení ve Zlíně - Mladcové.

Usnesení
19/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 901/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o výměře do 330 m2 pro umístění zařízení staveniště, lešení a zateplení při
revitalizaci bytového domu č. p. 795, č. p. 796 a č. p. 797 na ul. Husova
ve Zlíně - Malenovicích.

Usnesení
20/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 768/30 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 6 m2
za účelem vybudování parkovacího stání u rodinného domu č. p. 3567 na ul.
Příkrá ve Zlíně.

Usnesení
21/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 193/1 k. ú. Velíková, obec Zlín, o výměře
18 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného
domu na pozemcích p. č. 776/157, p. č. 776/49, p. č. 713/4, p. č. 714/1 a p. č.
776/158 vše k. ú. Velíková, obec Zlín.

Usnesení
22/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2144/17 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
230 m2 pro umístění zařízení staveniště, lešení a zateplení při revitalizaci
bytového domu č. p. 4747 a č. p. 4748 na ul. SNP ve Zlíně.

Usnesení
23/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 980/18 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 1 m2 pro umístění tepelného čerpadla za účelem vytápění bytové
jednotky č. 3 v domě č. p. 1062 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně.

Usnesení
24/19R/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
, jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 19 o výměře 225 m2
k. ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín, pro majetkoprávní vypořádání pozemku, za
cenu dle znaleckého posudku 1200 Kč/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
25/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr rozšířit výměru předmětu nájmu – prostor sloužící podnikání
v 1. nadzemním podlaží budovy na adrese Okružní 4699, Zlín o výměru
9,9 m2.

Usnesení
26/19R/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 Drahomírem Čevelou, Hlavní 1161, 76502 Otrokovice, IČO 18807968,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka objektu novinového
stánku na pozemku p.č. 365 k. ú. Zlín, obec Zlín pro prodej tisku
a doplňkového sortimentu mimo alkoholu, na dobu určitou, do doby uzavření
nájemní smlouvy na novinový stánek umístěný na pozemcích p.č. 3565/29
a p.č. 200/3, k.ú. Zlín, obec Zlín, nejpozději však do 31. 12. 2022, s výpovědní
dobou 1 měsíc z důvodu porušení ujednání, s úhradou energií, s podmínkou,
že vypůjčitel nebude požadovat ušlý zisk.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
27/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provádění servisních služeb mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
objednatelem a společností ZASYS – ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.,
Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, IČO 02087219, jakožto zhotovitelem,
na základě které bude zhotovitel provádět pro objednatele pravidelné
prohlídky a funkční zkoušky Poplachových zabezpečovacích a tísňových
systémů v objektu č. p. 4886 na ul. Burešov ve Zlíně, na dobu neurčitou, dle
ceníku zhotovitele, s výpovědní dobou 6 měsíců;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
28/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
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se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
bytem
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10. 2021,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, nejpozději ke dni 31. 12. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
29/19R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení č. 44/18R/2021 ze dne 27. 9. 2021, bod e) ve znění: „Rada města
Zlína schvaluje - zamítá záměr zveřejnit změnu nájemce u parkovacího stání
č. 80 v objektu společných garáží v budově č. p. 4697 (G18, StředováOkružní), která je součástí pozemku p. č. st. 6643, k. ú. Zlín, obec Zlín, s výší
nájmu 500 Kč/měsíc + DPH s podmínkou doplacení 3 měsíců nájemného
vč. DPH“;
schvaluje
záměr zveřejnit změnu nájemce u parkovacího stání č. 80 v objektu
společných garáží v budově č. p. 4697 (G18, Středová-Okružní), která je
součástí pozemku p. č. st. 6643, k. ú. Zlín, obec Zlín, s výší nájmu
500 Kč/měsíc + DPH s podmínkou doplacení 3 měsíců nájemného vč. DPH.

Usnesení
30/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 40/2021 tab. 9 - 12 – navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.9 řádek č.2, dle
tabulky č.10 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek
a čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
31/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 41/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.2 řádku č.2, tabulky č.3
řádku č.2 a tabulky č.5 řádku č.2,
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek
a čísel řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení
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Usnesení
32/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č.42/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
33/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v ulici
Burešov (k.ú. Zlín), do majetku statutárního města Zlína, rozsah a specifikace
jednotlivých úseků kanalizace je uveden v příloze č. 1 - 3.

Usnesení
34/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v ulici
Klabalská (k.ú. Zlín), do majetku statutárního města Zlína, rozsah
a specifikace jednotlivých úseků kanalizace je uveden v příloze č. 1 - 3.

Usnesení
35/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející
se v místní části Zlína - v Jaroslavicích (k.ú. Jaroslavice), do majetku
statutárního města Zlína, rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace
je uveden v příloze č. 1 - 3.

Usnesení
36/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se
v místní části Zlína - ve Lhotce (k.ú. Lhotka u Zlína), do majetku statutárního
města Zlína, rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace je uveden
v příloze č. 1 - 3.

Usnesení
37/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 Složení Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014-2020, spočívající v nahrazení zástupce
za NADĚJE, pobočka Zlín, novou členkou se od 1. 11. 2021 stává
Mgr. Renata Gabrhelíková, dle příloh č. 1a a 1b.

Usnesení
38/19R/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 „Zajištění součinnosti při tvorě integračních vazeb na
stávající integrační platformu“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, 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:
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členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Eliška Sekaninová, Odbor informatiky
David Neulinger, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
39/19R/2021

Rada města Zlína
ruší
Usnesení č.j. 87/5R/2021 ze dne 15. 3. 2021, o schválení výběrového řízení
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce
a cyklisty, propojení Čepkov – Jižní Svahy“
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Stezka pro chodce a cyklisty,
propojení Čepkov – Jižní Svahy",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy
s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
40/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Velíková-ulice Modřínová,
oprava vozovky“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
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komisi pro výběrové řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Libor Pecháček, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
41/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kanalizace
Lužkovice"
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím
o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
42/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sociálních zařízení
v BD Zlín, Středová 4786 a Okružní 4699”
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím
o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky
a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Vladislava Dorňáková, Odbor realizace investičních akcí
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
43/19R/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 - drobné stavební práce a havarijní
opravy 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 výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy;
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní, oddělení veřejných zakázek
n á h r a d n í c i:
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní, oddělení veřejných zakázek

Usnesení
44/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka nového kompaktního
pásového minirypadla včetně příslušenství pro Odbor městské zeleně"
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Kristýna Králová, Odbor městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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Usnesení
45/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné
povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Přístupový
chodník k parkovišti Torzo-J. Svahy", mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem
a Ing. Rudolfem Nečasem, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín,
IČO: 18172466 jako zhotovitelem, a to za cenu 169 000,- Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy.

Usnesení
46/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci "Zlín - I. segment - plocha
pro zásobování, Jižní Svahy, Zlín" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a společností Simostav
s.r.o., Kasárenská 406/4, 695 01 Hodonín, IČ: 28273320, jako zhotovitelem,
s cenou za dílo ve výši 320.320,26 Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína uzavřením a podpisem smlouvy
s vybraným účastníkem.

Usnesení
47/19R/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 Milanem Janálem,
Žeranovice 13, 769 01 Holešov, IČO: 41521897, jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací "Oprava ohradníků
u kontejnerových stání na sídlišti v Malenovicích" s celkovou cenou za dílo
ve výši 126.236,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem.

Usnesení
48/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Výměna potrubních rozvodů ZTI a ÚT v BD č.p. 344, Nad Ovčírnou
IV“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných
zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Výměna
potrubních rozvodů ZTI a ÚT v BD č.p. 344, Nad Ovčírnou IV“, a to
dodavatele Vodo – topo instalace s.r.o., IČO: 28603575, se sídlem:
Kouřílkova 2739/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, nabídková cena bez DPH:
13 847 304,49 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li
důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu,
může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako další
v pořadí.
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Usnesení
49/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 19 k nájemní smlouvě č. 140060030 mezi statutárním
městem Zlínem, IČ: 00283924, jako pronajímatelem, a společností Technické
služby Zlín, s. r. o., IČ: 60711086, sídlem Záhumení V 321, Zlín, jako
nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu pronajímaného majetku
a snížení nájemného v souvislosti s rekonstrukcí Tržiště Pod kaštany
s účinností od 1.10. 2021, dle přílohy a zdůvodnění,
pověřuje
Michala Čížka, člena RMZ podpisem předmětného Dodatku č. 19.

Usnesení
50/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
ze dne 20. 3. 2007 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto obcí a ASEKOL a.s., se sídlem
Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00, IČO 27373231, jakožto
provozovatelem kolektivního systému, jehož předmětem je změna ujednání
v souvislosti s přijetím zákona č. 542/2000 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, v platném znění a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znění a změna doby trvání smlouvy z doby neurčité s výpovědní dobou tři
měsíce bez uvedení důvodu a s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou šest měsíců bez
uvedení důvodu a s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky na služby "Rozšíření licencí k SW
GINIS", a to dodavatele GORDIC spol. s r.o., IČO 47903783, se sídlem
Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01 a uzavření Dodatku č. 4 k servisní smlouvě,
jehož předmětem bude rozšíření systému stávajících licencí k SW GINIS
v hodnotě nově pořízených licencí 92.400 Kč bez DPH a zvýšení roční servisní
podpory o 18.480 Kč bez DPH,

Usnesení
52/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu licencí k software mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto
nabyvatelem, a společností PREDNY SLM s.r.o., se sídlem Veselá 169/24,
Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 07972571, jakožto převodcem, jejímž
předmětem je převod licencí Windows Server 2019 User CAL za cenu
327 015 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy
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Usnesení
53/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- výjimku z povinnosti provést výběrové řízení v souladu se směrnicí č.
5/SM/2016, o veřejných zakázkách malého rozsahu, čl. 22, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na službu
– provedení oprav dvou výtahů v budově č.p. 602 na ul. L. Váchy ve Zlíně,
a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky malého rozsahu
vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých,
- uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 542, Jarošov, 686 01 Uherské
Hradiště, IČO 44962185, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení
oprav dvou výtahů (osobní a nákladní) v budově č.p. 602 na ul. L. Váchy ve
Zlíně za cenu 181 720 Kč bez DPH/osobní výtah a 182 800 Kč bez
DPH/nákladní výtah v rozsahu, dle přiložených nabídek
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností POZIMOS, a.s.,
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO: 00147389 jako zhotovitelem, jejímž
předmětem bude výroba a dodání mobiliáře pro infopoint Památníku Tomáše
Bati, za cenu 125533,88 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a Nadací Tomáše Bati, Gahurova 292,
Zlín 760 01, IČO: 65822374, jejímž předmětem bude spolupráce na organizaci
akce "Fokus Baťa" v prostorách Památníku Tomáše Bati dne 28.10.2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/19R/2021

Rada města Zlína
pověřuje
na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
náměstka primátora odpovědného za oblast bezpečnosti a krizového řízení,
aby jménem statutárního města Zlína, IČ 00283924 (dále jen „SMZ“),
sjednával a uzavíral dohody o vzdělávání členů Jednotek dobrovolných hasičů
SMZ, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k SMZ.

- 14 -

Usnesení
57/19R/2021

Rada města Zlína
jmenuje
Bc. Tomáše Melzera, nar.
bytem:
, vedoucím Odboru tiskového a cestovního ruchu s účinností
od 11.10 2021.

Usnesení
58/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Memoranda o společném záměru, a to mezi statutárním městem
Zlínem, IČ: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a obchodní
korporací CREAM Real Estate, s.r.o., IČ 27790380, se sídlem Nuselská
262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je rámcové stanovení práv
a povinností v rámci přípravy a realizace stavby Domova se zvláštním
režimem na území statutárního města Zlína, případně dalších sociálních
služeb, dle zdůvodnění,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním podrobností daného
memoranda a jeho podpisem.

Usnesení
59/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení ceny "Zasloužilý senior" paní Aleně Lukešové, paní Věře Březíkové
a paní Anně Ponížilové.

Usnesení
60/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo
nábř. 3114, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží
3114, IČO 71008021, s přijetím účelově určeného finančního daru
v maximální výši 14 240 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu
Obědy pro děti, za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 žáky
ve školním roce 2021/2022, v období od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
61/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Zlín, Prštné, M. Alše 558, IČO 71008144, s přijetím
účelově určeného finančního daru v maximální výši 10 266 Kč od WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za účelem uhrazení
stravného ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním roce 2021/2022, v období
od 22. 9. 2021 do 30. 6. 2022
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.
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Usnesení
62/19R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 101/25R/2016 ze dne 19.12.2016 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje udělení souhlasu statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ: 00283924 s umístěním spolkového sídla v objektu čp. 4091/32 na
adrese třída T. Bati, 760 01 Zlín (Městské divadlo Zlín) pro Klub přátel divadla
ve Zlíně, spolek , IČ: 48473553 a pověřuje náměstka primátora Ing. et Ing.
Jiřího Korce udělením souhlasu"
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 s umístěním spolkového sídla v objektu čp. 4091/32 na
adrese třída T. Bati, 760 01 Zlín (Městské divadlo Zlín) pro Klub přátel divadla
ve Zlíně, spolek, IČO 48473553
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, udělením souhlasu

Usnesení
63/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
64/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
65/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
, 20000 Kč, odkanalizování objektů - výstavba kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
66/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů
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pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
67/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
68/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
69/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
20000 Kč, odkanalizování objektů - výstavba kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
70/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
71/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
20000 Kč, odkanalizování objektů výstavba kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
72/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů - výstavba
kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
73/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
74/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
20000 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
75/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů - výstavba kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
76/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
15658 Kč, odkanalizování objektů
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
77/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
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20000 Kč, odkanalizování objektů - výstavba kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
78/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, odkanalizování objektů - výstavba kanalizačního řadu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/19R/2021

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2021 pro žadatele RUGBY CLUB Zlín, z.s.,
IČO 617 15 883, 35 500 Kč, Letní rugby kempy mládeže.

Usnesení
80/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Drakiáda 2021" na prostranství Centrálního parku na Jižních
svazích (u II. segmentu) dne 14.10.2021 od 14:00 do 18:00 hodin, pro
pořadatele Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace,
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, IČO: 75833514 :
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. 2144/1 a 2126/1 k. ú. Zlín;

Usnesení
81/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Závod MČR 2021 ve 3D lukostřelbě" na vymezeném
prostoru Hotelu Lázně Kostelec, golfového hřiště a v přilehlých lesích dne
16.10.2021 od 08:00 do 18:00 hodin, pro pořadatele Lukostřelecký klub
Phoenix Kostelec z. s. Zlínská 75, Kostelec-Zlín 763 14, IČO: 03037797:
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. 260/1, 238/1, 1291/1, 1271/6, 239, 1328, 241/2, 241/1,
256/3, 253/4, 256, 284/2 k. ú. Kostelec u Zlína.

Usnesení
82/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Den za obnovu lesa" na vlastních pozemcích, konkrétně
lokalita Mladcovského kopce a to dne 16.10.2021 od 10:00 do 16:00 hod, pro
pořadatele Lesy České Republiky, s. p., Oblastní ředitelství jižní Morava,
Březnická 5659, 760 01 Zlín, IČO: 42196451
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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;
2. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve znění
pozdějších novelizací umožňující konzumaci alkoholických nápojů na
konkrétním veřejném prostranství, po vymezenou dobu u příležitosti konání
konkrétní akce~
Usnesení
83/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Zlín uprostřed světa" na platformě 14/15 Baťova institutu,
dne 21.10.2021 od 20:00 do 22:00 hodin, pro pořadatele 14/15 Baťův institut,
p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 72563346:
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. 3297 k. ú Zlín;
2. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve znění
pozdějších novelizací umožňující konzumaci alkoholických nápojů na
konkrétním veřejném prostranství, po vymezenou dobu u příležitosti konání
konkrétní akce podle čl. 4 odst. 2 písm. a), b), c)~

Usnesení
84/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Misijní neděle 2021 " na prostranství u kostela sv. Filipa
a Jakuba Zlín dne 24.10.2021 od 07:00 do 14:00 hodin, pro pořadatele
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, 760 01 Zlín,
IČO: 40995356:
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. 3565/24 k. ú. Zlín.

Usnesení
85/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s pokračováním příprav Expozice historie města Zlína a s její realizací v roce
2022 u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o městě a s vyčleněním
finančních prostředků v rozpočtu města Zlína na realizaci Expozice historie
města Zlína v roce 2022 v celkové výši 8 172 000 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
86/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování,
stravné, kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do
Rakouska jakožto odborné exkurze v rámci řešení problematiky náměstí Míru
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ve Zlíně a přípravy bytové výstavby pro: Pavla Bradu, náměstka primátora,
Pavla Stojara, náměstka primátora a Ivo Tučka, vedoucího oddělení
prostorového plánování, ve dnech 19. - 20. října 2021.
Usnesení
87/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením organizační složky statutárního města Zlína, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, "Středisko volného času - Ostrov
radosti", se sídlem Kotěrova 4395, Zlín, vč. jejího odloučeného pracoviště
"Klubíčko", se sídlem M. Knesla 4056, Zlín, a to k 31. 12. 2021
(tj. 8 pracovních míst, 4 pracovní místa organizační složka "Středisko volného
času - Ostrov radosti" a 4 pracovní místa organizační složka "Klubíčko"),
s tím, že v sídle zrušené organizační složky statutárního města Zlína "Středisko
volného času - Ostrov radosti" na adrese Kotěrova 4395, Zlín, bude umístěna
pobočka Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín a paralelně budou prověřovány
možnosti získání dotačních prostředků na přebudování předmětných prostor
pro potřeby umístění mateřské školy,
2. se zřízením organizační složky - Klubíčko, se sídlem M. Knesla 4056, Zlín,
a to od 1. 1. 2022 (4 pracovní místa),
3. se schválením zřizovací listiny organizační složky "Klubíčko", se sídlem
M. Knesla 4056, Zlín,
4. s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, všemi
potřebnými kroky, které jsou nutné k realizaci výše řečeného usnesení.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
88/19R/2021

Rada města Zlína
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, k zahájení jednání
o zajištění úrokového rizika vyplývající z uzavřených úvěrových smluv
statutárního města Zlína a k oslovení vybraných bank za účelem nabídky
formou zajištění dle zdůvodnění.

Usnesení
89/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování akcí ve výši 64.400.000,- Kč včetně DPH na realizaci
akcí v roce 2022 dle zdůvodnění
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
90/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování projektu „Oprava elektroinstalace podzemního
parkovacího stání Středová 4697, Zlín“ ve výši 1 200 000,- Kč včetně DPH na
realizaci akce v roce 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
91/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění dofinancování projektu „Rozdělení nebytových prostor Kvítková
4122-4124“ ve výši 7 000 000 Kč včetně DPH na realizaci akce v roce 2022;
2. s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování projektu „Kanalizační přípojka + ZTI v objektu
Divadelní 1333, Zlín“ ve výši 1 100 000 Kč včetně DPH na realizaci akce v
roce 2022;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
92/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování projektů "Rekonstrukce kuchyně ZŠ Kvítková" ve výši
20 000 000 Kč včetně DPH a "Výměnu rozvaděčů elektrické energie ZŠ
Kvítková" ve výši 1 000 000 Kč včetně DPH na realizaci akcí v roce 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
93/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
pořízení FLASH úložiště
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
94/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování projektu "Relax zóna u divadla" ve výši 2 100 000,- Kč
včetně DPH na realizaci akce v roce 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
95/19R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění financování akce "Velíková - prostor kolem kanceláře místní části"
ve výši 1 500 000 Kč včetně DPH na realizaci akce v r. 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
96/19R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě dokumentu 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 450 000 Kč bez
DPH na vytvoření dokumentu o zlínských vilách "Zlínský architektonický
manuál";
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor
v.r.

v.r.
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