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Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
14. schůze

26. 7. 2021

Usnesení
1/14R/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 pozemku p. č. 590/81 o
výměře 49 m2 k. ú. Mladcová, obec Zlín před rodinným domem č. p.
na
ul. Mokrá III ve Zlíně - Mladcové, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 8/11R/2021 ze dne 7. 6. 2021 ve znění: "Rada
města Zlína souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.
č. 82/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o výměře do 52 m2 dle
geometrického zaměření, pro majetkoprávní vypořádání zaploceného
pozemku, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH, souhlasí s
pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem a doporučuje Zastupitelstvu
města Zlína ke schválení“
souhlasí
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. 82/1 k. ú.
Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o výměře do 73 m2 dle geometrického zaměření,
pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku, za cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
3/14R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou kupní ceny u kupních smluv, uzavíraných mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě č. p. 4520 – 4529 na ul. Javorová ve Zlíně, jakožto
kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů na pozemcích p. č. st. 5994,
p. č. st. 6003, p. č. st. 5999, k. ú. Zlín, obec Zlín, na kterých je umístěn bytový
dům č. p. 4520 - 4529, v souladu s podíly na společných částech tohoto domu,
z kupní ceny 1150 Kč/m2 pozemku na kupní cenu ve výši dle CMZ platné v
době prodeje bez DPH za m2 pozemku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
4/14R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou kupní ceny u kupních smluv uzavíraných mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě č. p. 4920 – 4924 na ul. Na Honech III ve Zlíně,
jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů na pozemku p. č.
st. 7237 k. ú. Zlín, obec Zlín, na kterém je umístěn bytový dům č. p. 4920 4924, v souladu s podíly na společných částech tohoto domu, z kupní ceny
1050 Kč/m2 pozemku na kupní cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje
bez DPH za m2 pozemku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
5/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 4/11R/2021 ze dne 7.6.2021 ve znění: „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 Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem
Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO 70887306, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemků p. č. 1586/1 o výměře 110 m2 a p. č. 1429
o výměře 23 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín dle geometrického
zaměření, pro scelení pozemků v uzavřeném areálu Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje, za cenu 900 Kč za m2 bez DPH, souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem a doporučuje Zastupitelstvu města
Zlína ke schválení"
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 4/11R/2021 ze dne 7.6.2021 ve znění: „Rada
města Zlína nesouhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto dárcem a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje,
se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO 70887306, jakožto obdarovaným,
jejímž předmětem je bezúplatný převod části pozemků p. č. 1586/1 o výměře
110 m2 a p. č. 1429 o výměře 23 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín dle
geometrického zaměření, pro scelení pozemků v uzavřeném areálu
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a doporučuje Zastupitelstvu
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města Zlína k zamítnutí"
souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
dárcem a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká
213, 760 01 Zlín, IČO 70887306, jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je
bezúplatný převod části pozemků p. č. 1586/1 o výměře 110 m2 a p. č. 1429
o výměře 23 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín dle geometrického
zaměření, pro scelení pozemků v uzavřeném areálu Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
6/14R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k budově č. ev. 2503, garáž, nacházející se na
pozemku p. č. st. 5839 k. ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
7/14R/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 Mgr.
Dagmar Kaňovskou, Přílucká 25, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO
75809711, TARGET'S s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00
Praha 5 – Smíchov, IČO 26922274, Tomášem Martinů, Školní 3362/11, 760
01 Zlín, IČO 45678588, jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 222/3 o výměře 91 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem
užívání dřevěného plata, na kterém budou umístěny letní zahrádky k
provozovnám na ulici Školní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ a OMS s podmínkou umožnit využití předmětu výpůjčky pro
potřeby statutárního města Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/14R/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 Emílií
Majcovou, Zelinova 7018, 760 05 Zlín, IČO 18130402, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 220/1 o výměře 35 m2 k.
ú. Zlín, obec Zlín za účelem užívání dřevěného plata, na kterém bude umístěna
letní zahrádka k provozovně na ulici Školní č. p. 85/15 ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
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porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ a OMS s podmínkou umožnit
využití předmětu výpůjčky pro potřeby statutárního města Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/14R/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. 1933/1 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, o celkové výměře 127 m2 pro umístění zařízení
staveniště za účelem zateplení a výměny výloh u budovy č. p.
na ul.
Masarykova 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 a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností ZL
CYCLING, z. s., se sídlem 3. května 1277, 763 12 Vizovice, IČO 04874366,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
1000/8, p. č. 1000/15, p. č. 1000/16 a p. č. st. 5767 vše k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře 8884 m2 za účelem zajištění zázemí pro cyklistický závod
„Zlínská 50“, na dobu určitou od 1. 10. 2021 do 3. 10. 2021, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ odd.
DSŘ, OD a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/14R/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 Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Zlín, se sídlem Potoky 3314, 760 01 Zlín,
IČO 00426326, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 4088 a p. č. 480/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 35 m2
za účelem umístění lešení a provádění zemních prací v souvislosti s realizací
stavebních prací na budově č. p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně, na dobu určitou
do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD, OMZ a
OKaPP
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/14R/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. 3345, Lorencova ve Zlíně, se sídlem Lorencova
3345, 760 01 Zlín, IČO 29251443, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 563/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 120
m2 za účelem umístění lešení a rekonstrukce balkonů při revitalizaci bytového
domu č. p. 3345 na ul. Lorencova ve Zlíně, na dobu určitou do 31. 12. 2021, s
výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD, OMZ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/14R/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 STINEXPS a. s., IČO 63486571, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČO 63486571,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
1990/28, k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 13m2 za účelem zateplení
bytového domu č. p. 4575 na ul. Polní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OŽPaZ, OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OPP
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
STINEX-PS a. s.,se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČO 63486571,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 1990/28,
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 135 m2 za účelem umístění lešení a zařízení
staveniště při revitalizaci bytového domu č. p. 4575 na ul. Polní ve Zlíně, na
dobu od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ, nejpozději však
do 31. 8. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, za nájemné ve výši 10% CMZ, tj.
138 Kč/m2/rok, dle podmínek OŽPaZ, OMZ, OSaDŘ- odd. DSŘ a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
14/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 64/3 k. ú. Velíková, obec Zlín o celkové výměře
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17 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku
k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 68 k. ú. Velíková,
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
15/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Lorencova s. r. o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 25343700, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3528/3 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 93 m2 za účelem zřízení manipulační plochy pro potřeby
stavby „Realizace objektů – PARK TOWER“ na ul. Lorencova ve Zlíně za
nájemné ve výši 360 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou do 31. 10. 2021, s
výpovědní dobou 1 týden, dle podmínek OSaDŘ- odd. DSŘ, OD, OMZ a
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/14R/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 části pozemku p. č. 2801/69 o výměře 100 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/14R/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 části pozemku p. č. 3877/4 o výměře 360 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 0,579 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
18/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 4000210727 ze dne 30. 6. 2021
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mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem
je zvýšení výměry předmětu nájmu o části pozemků p. č. 3846/3 o výměře 249
m2 a p. č. 3849/4 výměře 40 m2 (díl 9, 10) oba k. ú. Zlín, obec Zlín, nově na
výměru 962 m2, k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
19/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 1635350824 ze dne 22. 6. 2005
ve znění dodatku č. 1/18 ze dne 20. 12. 2018 mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto stávajícím nájemcem a
jakožto přistupujícím nájemcem, jehož předmětem je zvýšení počtu
osob na straně nájemce o
pozemku p. č. 63 o výměře 1029 m2 k. ú. Velíková, obec Zlín k
zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1,292 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
20/14R/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, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– plynárenské zařízení v rámci akce „REKO MS Zlín Mladcová - Návesní“,
na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 25, p. č. 602/9,
p. č. 602/10, p. č. 602/11, p. č. 602/12, p. č. 602/18, p. č. 602/19, p. č. 602/20,
p. č. 604, p. č. 608/1, p. č. 612, p. č. 613/1, p. č. 615/1, p. č. 615/3 k. ú.
Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 19 o výměře 225 m2 k. ú. Lhotka u Zlína, obec
Zlín, pro majetkoprávní vypořádání zaužívaného pozemku
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Usnesení
22/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. 670/122 o výměře do 492 m2 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín, 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

Usnesení
23/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 4019/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 130 m2 za účelem opravy fasády a umístění lešení při revitalizaci
bytového domu č. p. 4013, č. p. 4014 a č. p. 4015 na ul. M. Knesla ve Zlíně

Usnesení
24/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 2001/16 a p. č. 4583 k. ú. Zlín,
obec Zlín o celkové výměře 314 m2 pro umístění lešení, zařízení staveniště a
zateplení při revitalizaci bytového domu č. p. 4517 na ul. Družstevní ve Zlíně

Usnesení
25/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 38 m2
zastavěného přístavbou k rodinnému domu č. p. 1151 v ul. Zálešná IV ve Zlíně

Usnesení
26/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 591/5 k. ú. Racková, obec Zlín o celkové
výměře 16 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 462/54, p. č. 462/57, p. č.
462/60, p. č. 462/59 a p. č. 462/56 vše k. ú. Racková, obec Zlín

Usnesení
27/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 387/56 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o
celkové výměře 4 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k plánované
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 387/749 a p. č. 435/15 oba k.
ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín

Usnesení
28/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3256/5 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 135 m2 za účelem vybudování přístavby k bytové
jednotce č. 2 u domu č. p. 3138 na ul. Zálešná II ve Zlíně, včetně terénních
úprav, vybudování zpevněných ploch kolem domu, terasy a schodiště

Usnesení
29/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204818 ze dne 23. 11.
2020 jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky částí pozemků p. č.
st. 48/1 a p. č. 602/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín, z 55 m2 na 104 m2 za účelem
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rozšíření příjezdu k novostavbě víceúčelového objektu na pozemcích p. č.
283/25 a p. č. 283/2 k. ú. Mladcová, obec Zlína
Usnesení
30/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 17/13R/2021 ze dne 12. 7. 2021 ve znění: "Rada
města Zlína zamítá záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 77 o výměře
do 85 m2 k. ú. Velíková, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu č. p. 115
na ul. Horní konec ve Zlíně – Velíkové"
zamítá
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 77 o výměře do 85 m2 k. ú.
Velíková, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu č. p. 47 na ul. Horní konec
ve Zlíně – Velíkové

Usnesení
31/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Refinancing s.r.o., Husovo nám. 25, 269 01 Rakovník, IČO
28227441, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v II. nadzemním podlaží budovy na adrese Burešov 4886,
Zlín o výměře 14,2 m2 pro provoz kanceláře za účelem vytváření návrhů,
výroby a zprostředkování dekorací a související administrativní a obchodní
činnosti, za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
32/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Anh Phuong Nguyen, 6. května 40, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, IČO 28284399, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
prostor sloužících podnikání nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy
na adrese Zarámí 7062, Zlín o výměře 40,7 m2 za účelem přípravny jídel, za
nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
33/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a pronajímatelem a #vezlinejekrasne s.r.o., Cihlářská 3885, 760 01
Zlín, IČO 09483837, jakožto vypůjčitelem a nájemcem, jejímž předmětem je
výpůjčka části nádvoří o výměře 58 m2 v budově na adrese Soudní 1, Zlín a
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nájem části zázemí o výměře 28 m2 v budově na adrese Soudní 1, Zlín, za
nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok a paušální úhradou energií a služeb ve výši
500 Kč/m2/rok, to vše za účelem provozu gastro občerstvení k akcím Živého
Zlína a dalších pořadatelů, na dobu určitou do doby účinnosti smlouvy o
nájmu č. 1900 21 0089, s výpovědní dobou 1 měsíc;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
34/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 51/13R/2021 ze dne 12.7.2021 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje prolongaci smlouvy o nájmu č. 4000 20 3946 v souladu
s § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí M íru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
(Fakulta multimediálních komunikací), se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, IČO 70883521, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
prostor o výměře 118 m2 v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, za účelem
skladování a vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok,
o 3 měsíce, tedy do 31. 12. 2021";
schvaluje
prolongaci smlouvy o nájmu č. 4000 20 3946 v souladu s § 2285 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí M íru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta
multimediálních komunikací), se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01
Zlín, IČO 70883521, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o
výměře 118 m2 v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, za účelem
skladování a vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok,
o 9 měsíců, tedy do 30. 6. 2022.

Usnesení
35/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 52/13R/2021 ze dne 12.7.2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje prolongaci smlouvy o nájmu č. 4000 20 3949 v souladu
s § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o
výměře 52 m2 v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, za účelem výtvarné
- umělecké činnosti, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok, o 3 měsíce, tedy do
31. 12. 2021“;
schvaluje
prolongaci smlouvy o nájmu č. 4000 20 3949 v souladu s § 2285 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí M íru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o výměře 52 m2
v budově na adrese Soudní 1, 760 01 Zlín, za účelem výtvarné - umělecké
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činnosti, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok, o 9 měsíců, tedy do 30. 6. 2022.
Usnesení
36/14R/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 nájemci nebytových prostor a budov ve vlastnictví statutárního města Zlína,
jejichž předmětem je snížení výše nájemného z nájmu prostor sloužících
podnikání za období duben a květen 2021 o 30 - 100 % dle přílohy č. 1, a to
na základě doručených žádostí 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
37/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Jozefem Kováčikem, Na Včelíně 1913,
760 01 Zlín, IČO 75869845, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
nájemného za měsíce leden - březen 2021 o 50 % 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a DEVÍTKA PLUS, s.r.o., Hulínská
1799/1, 767 01 Kroměříž, IČO 28219783, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je snížení nájemného za měsíce leden - březen 2021 o 50 % 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
39/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
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statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Marcela Mikeštíková, Bedárna II 165,
763 17 Lukov, IĆO 75675030, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
nájemného za měsíce leden - březen 2021 o 50 % 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
40/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Moje dílna, z.s., M. Knesla 4014, 760 01
Zlín, IČO 04434862, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
nájemného za měsíce duben - květen 2021 o 100 %, a to na základě
doručených žádostí 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
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
41/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 89/11R/2021 ze dne 7.6.2021 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Josefem Pechalem, Těchlovská 941, 763
12 Vizovice, IČO 12745529, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
Okružní 4699, Zlín o výměře 38,5 m2, za účelem prodeje zmrzliny a
doplňkového sortimentu, za nájemné ve výši 1 719 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou dle OZ; pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.“

Usnesení
42/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr podnajmout prostory sloužící podnikání v budově na adrese Zlínská
133, Zlín-Kostelec, o výměře 59 m2.

Usnesení
43/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2000080329 ze dne 4. 8.
2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2010, mezi statutárním městem
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Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
půjčitelem a Mateřskou školou "Sluníčko", s.r.o., Ševcovská 2681/25, 760 01
Zlín, IČO 25334280, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
budovy č. p. 2681, která je součástí pozemku p. č. st. 2735 a výpůjčka
pozemku p. č. 645/10 vše v k. ú. Zlín, obci Zlín, k 31. 12. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
44/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 2681, která je součástí
pozemku p. č. st. 2735 o výměře do 157 m2 a v budově bez č.p./č.ev., která je
součástí pozemku p. č. st. 5729 o výměře 16 m2 a záměr vypůjčit pozemek p.
č. 645/10 o výměře 521 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín, stávajícímu uživateli za
účelem provozování mateřské školy.

Usnesení
45/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi
Základní školou Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizací, se sídlem Křiby
4788, Zlín, IČO 71008179, jako půjčitelem a Střední školou pedagogickou a
sociální Zlín, s.r.o., se sídlem Česká 4787, Zlín, IČO 25344587, jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky nebytových prostor o
celkové výměře 3 645 m2 v budově č. p. 4787, stojící na pozemku p. č. st.
7189, v k. ú. Zlín, k 31. 12. 2021.
pověřuje
Mgr. Zdeňka Mikošku, ředitele Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvkové
organizace, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím uzavřením a
podpisem

Usnesení
46/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 4787, stojící na pozemku
p. č. st. 7189 v k. ú. Zlín, obci Zlín, o výměře do 3 355 m2, pro stávajícího
uživatele, ke vzdělávacím účelům.

Usnesení
47/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 11. 2009, ve znění
dodatku č. 1, ze dne 1. 11. 2009, uzavřené mezi Základní školou Zlín, Křiby
4788, příspěvkovou organizací, se sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín, IČO
71008179, jako půjčitelem a Církevní základní školou a mateřskou školou ve
Zlíně, se sídlem Česká 4787, 760 05 Zlín, IČO 49157841, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je ukončení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře
3 093,50 m2 v budově č. p. 4787, stojící na pozemku p. č. st. 7189, v k. ú.
Zlín, k 31. 12. 2021.
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 30. 6. 2011, uzavřené
mezi Základní školou Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizací, se sídlem
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Křiby 4788, 760 05 Zlín, IČO 71008179, jako půjčitelem a Církevní základní
školou a mateřskou školou ve Zlíně, se sídlem Česká 4787, 760 05 Zlín, IČO
49157841, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky
nebytových prostor o celkové výměře 335 m2 v budově č. p. 4787, stojící na
pozemku p. č. st. 7189, v k. ú. Zlín, k 31. 12. 2021.
pověřuje
Mgr. Zdeňka Mikošku, ředitele Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvkové
organizace, dojednáním ostatních náležitostí dohod, jejich uzavřením a
podpisem.
Usnesení
48/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 4787, stojící na pozemku
p. č. st. 7189 v k. ú. Zlín, obci Zlín, o výměře do 3 539 m2, pro stávajícího
uživatele, ke vzdělávacím účelům.

Usnesení
49/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
50/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
51/14R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
zánik mandátu zástupců statutárního města ve správní a dozorčí radě
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČO: 27673286, uplynutím funkčního
období ke dni 18.6.2021: člen správní rady: Mgr. Pavel Stojar člen dozorčí
rady: Ing. Roman Kaňovský
schvaluje
jmenování zástupců statutárního města do správní a dozorčí rady Filharmonie
Bohuslava Martinů, o.p.s., IČO: 27673286, následovně: člen správní rady:
Mgr. Pavel Stojar člen dozorčí rady: Ing. Roman Kaňovský

Usnesení
52/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Ing. Romanu Horskému, řediteli příspěvkové organizace
ZOO a zámek Zlín - Lešná, za 1. pololetí roku 2021, dle přílohy

Usnesení
53/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny MgA. Petru Michálkovi, řediteli příspěvkové organizace
Městské divadlo Zlín za 1. pololetí roku 2021, dle přílohy

Usnesení
54/14R/2021

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení č. 66/10R/2021 ze dne 24. 05. 2021, kterým bylo schváleno uzavření
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Smlouvy o vypořádání závazků k Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě
8072697613 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto pojistníkem, ČSOB Pojišťovnou, a.s.,
členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené
Předměstí , 530 02 Pardubice, IČO: 45534306, jakožto pojistitelem a skupinou
dalších pojištěných, kterou tvoří Technické služby Zlín, s.r.o., IČO: 60711086,
Technické služby Zlínsko, s.r.o., IČO: 03299864, Teplo Zlín, a.s., IČO:
25321226, Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., IČO: 47901519, STEZA Zlín, spol.
s r.o., IČO: 26270986, Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., IČO: 28342038,
Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, IČO: 00094838, ZOO a zámek
Zlín-Lešná, příspěvková organizace, IČO: 00090026, Filharmonie Bohuslava
Martinů, o.p.s., IČO: 27673286 a Bytové družstvo Podlesí, IČO: 26295563; a
kterým byl pověřen Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora dojednáním všech
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
55/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
podání žaloby statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IĆ 00283924 jako žalobcem proti rozhodnutí ministryně pro místní
rozvoj ČR, č.j. MMR-54094/2021-26 ze dne 24. 6. 2021, kterým bylo
potvrzeno opatření poskytovatele dotace o nevyplacení části dotace v rámci
projektu "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně
bezpečnostních opatření - aktivita Bezpečnost dopravy"

Usnesení
56/14R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2021 – 30. 6.
2021 dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

Usnesení
57/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Vybavení
odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně“, zadávanou v otevřeném
řízení, a to podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení
58/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Výměna potrubních rozvodů ZTI a ÚT v BD č.p.
344, Nad Ovčírnou IV“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech,
a dále podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
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jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora J
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
59/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby "Galavečer u příležitosti oslavy výročí první písemné
zmínky o městu Zlínu",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Bc. Jana Kubáčová, Odbor tiskový a cestovního ruchu
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Ing. Eva Ryndová, Odbor kultury a památkové péče
JUDr. Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
60/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby "Multižánrový festival ZLÍN ŽIJE",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
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jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Bc. Jana Kubáčová, Odbor tiskový a cestovního ruchu
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Ing. Eva Ryndová, Odbor kultury a památkové péče
JUDr. Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
61/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Územní studie Malenovice – historické centrum”,
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, 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 ve složení:
členové
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Petra Reichová, Oddělení prostorového plánování
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
62/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky "Rozšíření diskového pole (SAN) pro MP Zlín",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a dále
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Vít Novák, Městská policie Zlín
Lukáš Sovadina, Městská policie Zlín
David Vondrák, Městská policie Zlín
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náhradníci
Pavel Janík, Městská policie Zlín
Jiří Knedla, Městská policie Zlín
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
63/14R/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 služby "Nájem a údržba vánočního osvětlení v
městských parcích“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, 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 účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Jana Bazelová, členka RMZ
Eva Manišová, Odbor tiskový a cestovního ruchu
Aleš Ambros, Oddělení prostorového plánování
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Pavla Julinová, Oddělení cestovního ruchu a informací
Ivana Holišová, Oddělení prostorového plánování
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
64/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Objekt sociální rehabilitace, Zlín“, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Objekt sociální
rehabilitace, Zlín“, a to dodavatele: STAVYMA spol. s r.o., IČO: 00544027,
se sídlem: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, s nabídkovou cenou bez
DPH: 26 472 392,57 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
65/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a Městským
divadlem Zlín, příspěvkovou organizací, se sídlem třída Tomáše Bati 4091,
760 01 Zlín, IČO 00094838, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je:
- nákup skupinového předplatného na divadelní sezonu 2021/2022 do
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Městského divadla Zlín pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich
rodinné příslušníky, v celkovém objemu 39 ks předplatného ze skupin 1, 2, 3,
4, 6, 19 a premiérového, vše za kupní cenu 43 300 Kč
- nákup kuponového předplatného na divadelní sezonu 2021/2022 do
Městského divadla Zlín pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich
rodinné příslušníky, v celkovém objemu 13 sad 4 kuponů (jedna sada 4
kuponů v hodnotě 940 Kč), 15 sad 6 kuponů (jedna sada 6 kuponů v hodnotě
1 080 Kč) a 24 sad 10 kuponů (jedna sada 10 kuponů v hodnotě 1 600 Kč) vše
za kupní cenu 66 820 Kč.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
66/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění společného postupu při nákupu časových
předplatných jízdenek pro zaměstnance statutárního města Zlína mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 a Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 60730153, jakožto dopravcem, jejímž
předmětem je:
- závazek dopravce umožnit za stanovených podmínek zakoupení vybraných
časových předplatných jízdenek ze strany zaměstnanců za polovinu ceny
- závazek statutárního města Zlína zaplatit (z Fondu kulturních a sociálních
potřeb) dopravci druhou polovinu ceny vybraných časových předplatných
jízdenek zakoupených ze strany zaměstnanců statutárního města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
67/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a ZOO a zámek Zlín
- Lešná, příspěvkovou organizací, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín Štípa, IČO 00090026, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je:
- nákup ročních karet: rodiče a 2 děti ve věku 3 -14 let, celkem v počtu 46 kusů
karet, v ceně 1 500 Kč/karta
- nákup ročních karet: rodiče a 3 a více dětí ve věku 3 -14 let, celkem v počtu
4 kusů karet, v ceně 1 700 Kč/karta
- nákup ročních karet: osobní + host, celkem v počtu 33 kusů karet, v ceně 1
300 Kč/karta
- nákup ročních karet: osobní, celkem v počtu 3 kusy karet, v ceně 1 000
Kč/karta
- nákup vstupenek do ZOO Zlín pro zaměstnance statutárního města Zlína a
jejich rodinné příslušníky v celkovém objemu 904 ks vstupenek dospělých za
kupní cenu jedné vstupenky 120 Kč/osobu a 479 ks vstupenek dětských pro
děti od 3 do 14 let za kupní cenu jedné vstupenky 60 Kč/dítě.
- nákup vstupenek do ZOO Zlín na podvečerní prohlídku zoo dne 17. 9. 2021
pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky v
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celkovém objemu 398 ks vstupenek dospělých za kupní cenu jedné vstupenky
120 Kč/osobu a 196 ks vstupenek dětských pro děti od 3 do 14 let za kupní
cenu jedné vstupenky 60 Kč/dítě.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
68/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a STEZOU Zlín,
spol. s r. o., se sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín, IČO 26270986, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je nákup poukazů pro zaměstnance
statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky v celkovém objemu 334
ks poukazů v hodnotě 1 000 Kč za jeden poukaz, vše za kupní cenu 334 000
Kč.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
69/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "
Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín-Kocanda (ul. Okružní) a točna
MHD", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a společností STAVTRADE 97 Zlín,
s.r.o., se sídlem Prostřední 2613, 760 01 Zlín jako příkazníkem, a to za cenu
575 000,- Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
70/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění odečtů indikátorů topných
nákladů č. 4000142480 ze dne 21. 10. 2014, mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
společností ista Česká republika s. r. o., se sídlem Jeremiášova 947/16, 155 00
Praha 5 - Stodůlky, IČO 61056758, jako zhotovitelem, jehož předmětem je
aktualizace míst plnění, kdy se vypouští provádění odečtů indikátorů topných
nákladů v bytovém domě na ul. Podlesí IV č. p. 5302 ve Zlíně;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
71/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4000161353 na servis 2 ks výtahů ze dne
30. 12. 2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem, a společností VÝTAHY
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MORAVIA CZ, spol. s r. o., se sídlem Sladkovského 659/40, 783 71 Olomouc
- Holice, IČO 25908405, jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna ceny
pravidelného měsíčního servisu: - výtah č. 1 z původní ceny 1.200,- Kč bez
DPH na cenu 1.238,40 Kč bez DPH, - výtah č. 2 z původní ceny 1.250,- Kč
bez DPH na cenu 1.290,- Kč bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
72/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1800210062 ze dne 10.2.2021 na
realizaci stavebních prací „Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná
IX.“, uzavřené mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností
FITNEMA s.r.o. se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč, IČO: 03554104,
jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to
nejpozději do 15.9.2021 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku ke smlouvě a jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
73/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 5. 2020 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a Evou Palovou, se sídlem Svárovec 1012, 763
02 Zlín - Malenovice, IČO 74396722, jako zhotovitelem, na poskytnutí služeb
"Projektová dokumentace k rekonstrukci sportovišť v areálu sokolovny, ul.
Pod Nivami, Zlín", jehož předmětem je změna platebních podmínek,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění akce "I senioři umí žít naplno" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako
objednatelem) a Ing. Martinou Lerlovou, se sídlem Doubravy 18, IČO
45678251 (jako dodavatelem), jejímž předmětem je zajištění akce "I senioři
umí žít naplno" konané 21. 9. 2021 za částku 103 650,00 Kč včetně daně z
přidané hodnoty.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a Ing. arch. Pavlem
Mudříkem, Úzká 573, 760 01 Zlín - Příluky, IČO 18157386 jako
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zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování Studie architektonické obnovy
Zlínského zámku, s celkovou cenou za dílo ve výši 1 975 000,- Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
76/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností PROCES - Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o., IČO 28576217, se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, jakožto zhotovitelem, na zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 2027", jehož předmětem je změna termínů dílčích etap a termínu konečného
plnění.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPIC/MS/2021/000143" v rámci akce "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu
Luďka Čajky" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako stavebníkem, a společností Česká
komunikační infrastruktura a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00
Praha 9 - Libeň, IČO: 04084063 jako vlastníkem sítě, jejímž předmětem je
překládka sítě elektronických komunikací, za cenu 742 261,- Kč, překládka
dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané
hodnoty a
- uzavření "Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí v rámci akce "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka
Čajky" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako převodcem, a společností Česká komunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň,
IČO: 04084063 jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod některých práv
a povinností ze správního rozhodnutí, za podmínek stanovených v rozhodnutí,
a dále s nimi související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení
pro vydání Společného povolení, tak jak budou stanoveny ve Společném
povolení stavby "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a dohody, jejich podpisem a uzavřením.

Usnesení
78/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
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00283924 a Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati
5637, 760 01 Zlín, IČ: 72052767, jejíž předmětem je úprava společného
hrazení nákladů, spojených s užíváním nemovitosti, v níž se nacházejí kotce
pro služební psy Městské policie Zlín a technické zázemí, přičemž tato
smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to do doby platnosti Smlouvy o
výpůjčce pozemku, na němž se nachází předmětná nemovitost (budova kotců),
uzavřené se Statutárním městem Zlín dne 21.01.2016, ve znění Dodatku č. 1,
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o společném užívání budov ze dne 12.
10. 2010 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ: 00283924, Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, se sídlem
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ: 72052767 a Sportovním klubem policie Zlín,
z. s. (dále jen "SKP Zlín"), se sídlem nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín,
IČ: 46307311, z důvodu skončení nájmu ze strany SKP Zlín k 31. 7. 2021,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí Smlouvy
i Dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
79/14R/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 Nadací Tomáše
Bati, IČO: 65822374, se sídlem Gahurova 292, 760 01 Zlín, jako dárcem,
jejímž předmětem je přijetí daru obdarovaným, a to makety letadla Junkers
F13 v hodnotě 6 330 165,43 Kč, která je umístěna v Památníku Tomáše Bati,
nám. T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín;
pověřuje
primátora Ing. et. Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Krajskou galerií výtvarného umění ve
Zlíně, p.o., Vavrečkova 7040, Zlín 760 01, IČO 00094889, jejímž předmětem
bude bezplatné poskytnutí nadzemních prostor Památníku Tomáše Bati, pro
výstavu děl VIII. ročníku Zlínského salonu mladých, na dobu určitou od 26.
8. 2021 do 12.11.2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 2800 21 0191 ze dne 22. 4. 2021
mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako objednatelem a společností ellement architects s.r.o., Vysoká 1029, 760
01 Zlín, IČO: 05274885, jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna doby
plnění v čl. II, odst. 2, písm. b, kdy se spojení "do 3 měsíců" nahrazuje
spojením "do 6 měsíců" a ve stejném článku a odstavci, písm. c se spojení "do
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5 měsíců" nahrazuje spojením "do 8 měsíců a upřesnění Článku IV., odstavce
2 smlouvy dle zdůvodnění;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
82/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a Mgr. Jiřím Nedvědem, Radnická
224/9, 284 01 Kutná Hora, IČO: 76357309 jako zhotovitelem, jejímž
předmětem bude technická úprava textu pro připravovanou knihu "Dějiny
města Zlína", za celkovou částku 140 000 Kč;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
83/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
FILMFEST, s.r.o., se sídlem Filmová 174, 791 79 Zlín, IČO 26273365, jako
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem prostor Kongresového centra Zlín
za účelem pořádání 61. ZLÍN FILM FESTIVALU ve dnech 06.09.2021 16.09.2021, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
nájemné ve výši 790.000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
vedoucího Odboru Kulturní centrum Mgr. Petra Jordána k dojednání ostatních
záležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 29. 9. 2020, č. 105/19R/2020 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření Prohlášení o spolupráci mezi
statutárním městem Zlínem a ČEZ ESCO, a.s., a to mezi ČEZ ESCO, a.s. se
sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 03592880 a statutární městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín IČO: 00283924, jehož
předmětem je deklarace statutárního města Zlína a ČEZ ESCO, a.s. o
společném zájmu na spolupráci a komunikaci v této oblasti energetiky, dle
zdůvodnění, pověřuje Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním
veškerých podrobností předmětného prohlášení a jeho podpisem.“;
schvaluje
uzavření Memoranda o spolupráci mezi obchodní společností ČEZ ESCO,
a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03592880 a
statutární městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jehož předmětem je deklarace společného zájmu na spolupráci a
komunikaci v oblasti energetiky;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním veškerých podrobností
memoranda, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
85/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
způsob stanovení výše ceny za převozy osob do protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné stanice v Kroměříži (popř. v Olomouci), přičemž
celková cena je tvořena součtem následujících dílčích položek:
1) Základní cestovní náhrada (vč. amortizace) - dle vyhlášky a skutečně
ujetých kilometrů v návaznosti na elektronickou knihu jízd (GPS monitoring),
2) Čištění interiéru vozidla ve výši 1200 Kč - dle faktury dodavatelské firmy.

Usnesení
86/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114,
příspěvkové organizace, Mgr. Karin Frýdlové, s účinností od 1. 8. 2021, dle
přílohy.

Usnesení
87/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Ireně Majtnerové, ředitelce Linky SOS Zlín,
příspěvkové organizace statutárního města Zlína, dle přílohy

Usnesení
88/14R/2021

Rada města Zlína
ruší
Ceník služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína
schválený Radou města Zlína dne 15. 6. 2020 pod č. usn. 58/12R/2020 s
účinností od 1. 7. 2020
schvaluje
Ceník služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína s
účinností od 1. 8. 2021 dle přílohy

Usnesení
89/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
Statut magazínu Zlín dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 8. 2021.

Usnesení
90/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Open air - léto s FBM - dirigent Tomáš Netopil" dne 5.8.2021
od 20:00 do 22:00 hodin na platformě 14/15 Baťova institutu, pro pořadatele
14/15 Baťův institut, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3297, 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
91/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Open air - léto s FBM - kapela Tata Bojs" dne 11.8.2021 od
20:00 do 22:00 hodin na platformě 14/15 Baťova institutu, pro pořadatele
14/15 Baťův institut, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
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příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3297, 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
92/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Open air - léto s FBM - Má vlast" dne 19.8.2021 od 20:00
do 22:00 hodin na platformě 14/15 Baťova institutu, pro pořadatele 14/15
Baťův institut, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3297, 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
93/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Open air - léto s FBM - Novosvětská" dne 26.8.2021 od
20:00 do 22:00 hodin na platformě 14/15 Baťova institutu, pro pořadatele
14/15 Baťův institut, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 3297, 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
94/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " koncert Kali a Peter Pann" dne 6.8.2021 od 19:00 do 22:00
hodin na pozemcích areálu lyžařského svahu ve Zlíně, pro pořadatele Svah
Zlín s.r.o., nám. T.G.Masaryka 5144, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/77, 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
95/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " koncert Dorian" dne 7.8.2021 od 19:00 do 22:00 hodin na
pozemcích areálu lyžařského svahu ve Zlíně, pro pořadatele Svah Zlín s.r.o.,
nám. T.G.Masaryka 5144, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/77, 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
96/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " koncert Pokáč" dne 11.8.2021 od 19:00 do 22:00 hodin na
pozemcích areálu lyžařského svahu ve Zlíně, pro pořadatele Svah Zlín s.r.o.,
nám. T.G.Masaryka 5144, 760 01 Zlín:
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1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/77, 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
97/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " koncert Stein27" dne 13.8.2021 od 19:00 do 22:00 hodin na
pozemcích areálu lyžařského svahu ve Zlíně, pro pořadatele Svah Zlín s.r.o.,
nám. T.G.Masaryka 5144, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/77, 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
98/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " koncert Gleb" dne 31.7.2021 od 19:00 do 22:00 hodin na
pozemcích areálu lyžařského svahu ve Zlíně, pro pořadatele Svah Zlín s.r.o.,
nám. T.G.Masaryka 5144, 760 01 Zlín:
1. udělení výjimky na jiném místě než veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 1090/77, 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
99/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Zlínské filmové léto" dne 6.8.2021 a 7.8.2021 od 21:00 do
01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství centrálního parku Jižní
Svahy, pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924:
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce;
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 6.8.2021 na
7.8.2021 a z 7.8.2021 na 8.8.2021.

Usnesení
100/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "II. Folklorní parket" dne 7.8.2021od 12:00 do 22:00 hod na
platformě na ZK 204, pořadatele Slovácký soubor Vonica, z.s., Tř. T. Baťi
204, 760 01 Zlín, IČO: 49156071;
1. udělení výjimky z OZV č.2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
101/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Hasičská zábava SDH Zlín-Prštné ” dne 07.08.2021 od 16:00
do 22:00 hodin na prostranství „Kútiky“ parc. č. 685/2, k.ú. Prštné, pořadatele
SDH Zlín Prštné, Náves 636, 760 01 Zlín:
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1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 pro konání akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 jde o prostranství
Kútiky na parc. č. 685/2, k. ú. Prštné;
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle č. 3 odst. 1 v době konání akce.
Usnesení
102/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín jako příkazcem, a společností
KAROLAS Legal, s.r.o., IČO: 05732069, se sídlem Klimentská 2062/6, 110
00 Praha 1 jako příkazníkem, jejímž předmětem je poskytování služeb
příkazníka jako administrátora veřejné zakázky "Správce stavby a BOZP:
Silniční napojení průmyslové zóny a parkoviště P+R, Zlín - Příluky", za cenu
160.000 Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem včetně plné moci, udělené příkazníkovi

Usnesení
103/14R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Úprava uličního prostoru Podvesná VI. a Benešovo nábřeží, úsek Dlouhá –
Podvesná VI., Zlín“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Úprava uličního
prostoru Podvesná VI. a Benešovo nábřeží, úsek Dlouhá – Podvesná VI.,
Zlín“, a to dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
IČO: 48035599, se sídlem: Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00
Brno, s nabídkovou cenou bez DPH: 8 981 224,93 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.

Usnesení
104/14R/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 Kateřinou Šedou,
Střelnice 1655/41, Brno Líšeň 628 00, IČO: 88170055 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem bude realizace individualizovaného projektu v rámci oslavy
výročí první písemné zmínky o městu Zlínu, popsaného ve zdůvodnění, za
cenu 1.239.669,40 Kč bez DPH;
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

Mgr. Pavel Stojar,
náměstek primátora

v.r.

v.r.
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