Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
13. schůze

9. 7. 2018

Usnesení
1/13R/2018

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 pozemku p.č. st. 337/7 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 18 m2 pro majetkoprávní
vypořádání pozemku zastavěného garáží za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 750
Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/13R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím
prodávajícím (prodávajícím) a
bytem
jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3 let,
jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře do 35
m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem části pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro vybudování přístavby k
půldomku
na dobu určitou, po dobu 3 let a výpovědí s
tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/r
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
3/13R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím
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prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto
budoucím kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej
zastavěné části pozemku p.č. 3247/30 k.ú. Zlín o výměře do 14 m2 dle geometrického
zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku
Zlín za cenu ve výši
dle CMZ č. 11, tj. 1 100 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
o výměře 14 m2 pro vybudování přístavby k půldomku
Podvesná XI, Zlín na dobu určitou, po dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou
z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
4/13R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím
prodávajícím (prodávajícím) a
bytem
, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), na
dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 980/48 k.ú.
Zlín o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č.p.
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 150 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č. 980/48 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro vybudování
přístavby k domu
na dobu určitou, po dobu 3 let a výpovědí s
tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/r
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
5/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p.
4057 (prostor č. 91) na ul. Zálešná I ve Zlíně o výměře 58,45 m2 k provozování tvořivé
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dílničky a kavárničky v centru SKLÁDANKA nájemci SKLÁDANKA, z.s., Tyršova 750,
Zlín – Malenovice, IČO 04644450, dle čl. IV. Smlouvy o nájmu prostor sloužících
podnikání č. 400 017 0769 ze dne 29.6.2017 s tříměsíční výpovědní dobou, která začne
běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem této výpovědi nájmu prostor
sloužících podnikání
Usnesení
6/13R/2018

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 Bonny.cz s.r.o., se sídlem Gahurova
5265, Zlín, IČO 06161987 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor
sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 7062 (jednotka č. 7062/2), ul.
Zarámí ve Zlíně o výměře 40,7 m2 pro zázemí provozovny v budově č.p. 428, ul. Zarámí
ve Zlíně – přípravna potravin a sklad za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok bez DPH, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/13R/2018

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 Evou Hánělovou, se sídlem Vodní
4210, Zlín, IČO 757 00 310, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor
sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 4207 (prostor č. 92), ul. Vodní
ve Zlíně o výměře 32 m2 za účelem skladování zařízení a úklidových potřeb za nájemné ve
výši 26 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
8/13R/2018

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
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
o výměře 1000 m2 (díl 5) k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši
0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
9/13R/2018

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
trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
o výměře 1254 m2 a části pozemku p.č.
o výměře 165 m2
(díl 11) k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem
Usnesení
10/13R/2018

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
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
o výměře 200 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
11/13R/2018

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
trvale
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
o výměře 1300 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
12/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/18 ke smlouvě o nájmu č. 4000110488, uzavřené dne 25.7.2011 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
jakožto nájemcem, jehož předmětem je
zvýšení výměry předmětu nájmu o část pozemku p.č.
o 250 m2, nově na
výměru 350 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
13/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o nájmu č. 4000142210, uzavřené dne 22.9.2014
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto
nájemcem, jehož předmětem je zvýšení výměry předmětu nájmu o část pozemku p.č.
o 200 m2, nově na výměru 1200 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné
ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
14/13R/2018

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
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
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o výměře 41 m2 a nájem části pozemku p.č.
o výměře 3 m2
k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
15/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a ZOD DELTA Štípa, družstvo, se
sídlem Za Dvorem 305, Zlín - Štípa, IČO 48907227, jakožto pachtýřem, jejímž předmětem
je nájem pozemku p.č. 400/1 k. ú. Kostelec u Zlína o výměře 546 m2, a nájem části
pozemku p.č. 1446/1 o výměře 825 m2, pozemku p.č. 1446/3 o výměře 489 m2, pozemku
p.č. 1621/13 o výměře 582 m2 a části pozemku p.č. 1621/18 o výměře 923 m2 vše k.ú.
Štípa o celkové výměře 3365 m2 k zemědělskému využití za pachtovné ve výši 0,058
Kč/m2/rok v k.ú. Kostelec u Zlína a pachtovné ve výši 0,0651 Kč/m2/rok v k.ú. Štípa, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni 1.10. běžného roku
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
16/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o pachtu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a Arbia, spol. s r.o., Tyršova 361, Zlín –
Malenovice, IČO 47915765, jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je nájem pozemků p.č.
460/99 o vým. 1246 m2, p.č. 460/106 o vým. 163 m2, p.č. 460/107 o vým. 1331 m2, p.č.
460/108 o vým. 151 m2, p.č. 460/110 o vým. 1148 m2, p.č. 460/114 o vým. 1093 m2, p.č.
460/133 o vým. 1486 m2, p.č. 460/140 o vým. 3259 m2, p.č. 460/146 o vým. 548 m2, část
pozemku p.č. 1590/21 o vým. 2278 m2, část pozemku p.č. 1755/4 o vým. 197 m2, část
pozemku p.č. 2052/20 o vým. 19 m2, část pozemku p.č. 2052/49 o vým. 283 m2, p.č.
2081/19 o vým. 3348 m2, p.č. 2081/22 o vým. 3024 m2, p.č. 2081/42 o vým. 241 m2, p.č.
2081/43 o vým. 214 m2, p.č. 2221/88 o vým. 6248 m2 a p.č. 2221/90 o vým. 1558 m2 vše
k.ú. Malenovice u Zlína o celkové vým. 28435 m2 k zemědělskému využití za pachtovné
0,0881 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok dle OZ,
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
17/13R/2018

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, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemku
o celkové výměře do 500 m2 pro vybudování oplocení
zaužívané plochy vč. branky a pojezdové brány dle podmínek OKaRDS, parkovacího
stání, zpevněných pochozích ploch a údržbu vnitřního prostoru kolem RD č. p.
dle podmínek OKaPP, OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
18/13R/2018

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 společnostní Youngster s.r.o., Držková
24, 763 19 Držková, IČO 27718328, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 549/1 k.ú. Velíková o výměře do 23 m2 pro
vybudování přístupového chodníku od budoucí novostavby seminárního centra k obecní
komunikaci a nejbližší zastávce MHD, Zlín – Velíková, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
19/13R/2018

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 Janem Ballošem, Zámostí 1226, 765 02
Otrokovice, IČO: 62868764, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemků p.č. 1509/1 a p.č. 1508/2 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do
88 m2 pro sjezd z komunikace a vybudování částí zpevněných ploch pro parkovací stání u
budoucí novostavby penzionu na ulici Pančava, Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
20/13R/2018

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 vypůjčiteli, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
o celkové výměře do 35 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 95/25 k
budoucí novostavbě rodinného domu,
dle podmínek OSaDŘ,
OKaRDS, dle podmínek OŽPaZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
21/13R/2018

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 vypůjčiteli, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
o celkové výměře do 24 m2 pro sjezd z komunikace v délce max. 8 m a přístup k
rodinnému domu č.p.
dle podmínek OSaDŘ,
OKaPP, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
22/13R/2018

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 vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
o celkové výměře do 137 m2 pro zajištění ochranné zóny a manipulační
plochy pro obsluhu staveniště při demolici RD č.p.
a následné výstavby nového
polyfunkčního domu na Štefánikově ulici ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ a OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
23/13R/2018

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 vypůjčiteli, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
o
celkové výměře do 30 m2 pro umístění branky a oplocení části zaužívané plochy u
čtvrtdomku č.p.
dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
24/13R/2018

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 vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemků p.č.
Zlína o celkové výměře do 12 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemky ve
vlastnictví žadatele, p.č.
vše k.ú.
k budoucí novostavbě rodinného domu na ulici
dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
25/13R/2018

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 Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Kučovaniny – západ, Zlín – Malenovice, Podlesí III 4943, 760 05
Zlín, IČO 45659524, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 544/1 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře do 25 m2
pro příjezd a přístup na pozemky ve vlastnictví majitelů zahrádek v zahrádkářské kolonii
– západ, Zlín - Malenovice, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem
Usnesení
26/13R/2018

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 společností H + M Zlín, a.s., K Farmě
495, 763 14 Zlín – Štípa, IČO 18824927, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 3722/1 k.ú. Zlín o celkové výměře do 5
m2 pro sjezd z komunikace k budoucímu nově vybudovanému parkovišti na pozemcích ve
vlastnictví žadatele p.č.st. 1980 a p.č. 3725/1 k.ú. Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OPP,
OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
27/13R/2018

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
vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
o celkové výměře do 160 m2 pro vybudování přístupového chodníku k
"Domácímu bistru Kudlov - dálnice", dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č.
o výměře do 160 m2 pro majetkoprávní
vypořádání zaploceného pozemku a vybudování přístupového chodníku k „Domácímu
bistru Kudlov – dálnice“
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
28/13R/2018

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, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č.
o celkové výměře do 100 m2 pro rozšíření
pozemku p.č.
za účelem umístění skladu (kontejner) a zajištění
přístupu ke skladu, dle podmínek OSaDŘ, OPP, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č.
o výměře do 110 m2 pro rozšíření
pozemku p.č.
za účelem umístění skladu (kontejner) a zajištění
přístupu ke skladu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
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nájem části pozemku p.č.
o výměře do 110 m2 pro rozšíření pozemku
p.č. 234/6 k. ú. Klečůvka za účelem umístění skladu (kontejner) a zajištění přístupu ke
skladu
Usnesení
29/13R/2018

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, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka pozemku p.č.
o výměře do 75 m2 pro sjezd z komunikace a
přístup k budoucí novostavbě na pozemcích p. č.
dle podmínek
OSaDŘ, OPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č.
o výměře 75 m2 pro sjezd z komunikace a
přístup k budoucí novostavbě na pozemcích p. č.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
30/13R/2018

Rada města Zlína
zamítá
nájem pozemku p.č. 42 k.ú. Velíková o výměře 243 m2 pro příjezd a rozšíření pozemku u
RD čp.
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č.
o výměře 243 m2 pro příjezd a rozšíření
pozemku u RD čp.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
31/13R/2018

Rada města Zlína
zamítá
nájem části pozemku p.č. 1480/1 k.ú. Kudlov o výměře 243 m2 pro příjezd a rozšíření
pozemku u RD čp
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č.
o výměře 243 m2 pro příjezd a rozšíření
pozemku u RD čp
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
32/13R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku p.č.
o výměře 76 m2 dle geometrického zaměření po
kolaudaci přístavby k domu
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj.
1 150 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
33/13R/2018

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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy „Optická síť FTTx Kudlov“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21.6.2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemky:
p.č. 17/1, p.č. 347/23, p.č. 347/24, p.č. 1014/3, p.č. 1019/14, p.č. 1079/10, p.č. 1082/10,
p.č. 1082/21, p.č. 1082/26, p.č. 1165/15, p.č. 1332/8, p.č. 1369/1, p.č. 1369/2, p.č. 1378,
p.č. 1395/1, p.č. 1502/18, p.č. 1502/20, p.č. 1502/21, p.č. 1502/30, p.č. 1502/37, p.č.
1502/38, p.č. 1502/39, p.č. 1502/40, p.č. 1520/1 vše k.ú.Kudlov
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
34/13R/2018

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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy „Optická síť FTTx Lužkovice - Klečůvka“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.6.2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemky p.č.: 32/1, 105, 117, 125/1, 125/2, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6,
168/3, 240/1, 241/1, 306, 335, 336, 337/1, 337/2, 377, 401, 456/30, 464/26, 464/44, 524/1,
530/2, 530/3, 540/1, 540/3, 573/1, 583/1, 583/12, 604/23, 606/1, 607/1, 639/1, 639/5,
639/113, 639/114, 639/132 vše k.ú. Lužkovice a pozemky p.č.: 6/2, 9/1, 10, 22, 176, 200,
389/1, 395/1, 406 vše k.ú. Klečůvka
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
35/13R/2018

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 Alpiq Generation (CZ) s.r.o., se sídlem Dubská 257, Kladno-Dubí, IČO
26735865, jakožto oprávněným na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – horkovodní přípojka v rámci akce „Výměníková
stanice Zálešná“ úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3100/7 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
36/13R/2018

Rada města Zlína
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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 E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN, rozpojovací skříň v rámci akce
„Zlín, MODEL 01 s.r.o., kabelová smyčka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
2274/1 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
37/13R/2018

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 Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, Zlín, IČO
49454561, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelová el. přípojka NN pro objekt VDJ Lesní čtvrť
III, Zlín“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne
21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 4089/4 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
38/13R/2018

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 E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín, Navláčil stav.
firma, kab. smyčka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3477/2 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
39/13R/2018

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 E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín-Kostelec, p.
Mališka, úprava kab. NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených
v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1246/1 k.ú. Kostelec u
Zlína
pověřuje
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Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
40/13R/2018

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 E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Malenovice, AMO,
kabel NN č. 2“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 142/1, p.č. 142/31, p.č.
142/35 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
41/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností Hravé ruce s r.o., se sídlem ul. Dukelská 4016, Zlín, IČO 05745691, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 3895 - 3896 na ul. Školní ve Zlíně o výměře 34,1 m2
(obchod s výtvarnými potřebami, korálky a bižuterní komponenty) ke dni 1.7.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
42/13R/2018

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., 3. května 1277,
763 12 Vizovice, IČO 04874366, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, s účinností dnem
uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, po dobu 29 dnů s výpovědní lhůtou 1
týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemků p.č. 1000/16, p.č. 1000/15, p.č. 1000/8 a p.č.st. 5767 k.ú. Zlín, o
celkové výměře do 6402 m2 za účelem zajištění zázemí pro cyklistický závod „Zlínská
50“, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
43/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p.č. 707/109 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2, p.č. 707/168 k.ú.
Zlín o výměře do 20 m2 a p.č. 707/246 k.ú. Zlín o výměře do 2 m2

Usnesení
44/13R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat části pozemků p.č. 282/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 180 m2 a p.č.
282/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 310 m2
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Usnesení
45/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit části pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o celkové výměře do 150
m2

Usnesení
46/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemky p.č. 349/1 o výměře 1445 m2, p.č. 349/3 o výměře 112
m2, p.č. 350/10 o výměře 330 m2 vše k.ú. Klečůvka

Usnesení
47/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 5302
(prostor č. 93), ul. Podlesí IV ve Zlíně o výměře 140,5 m2 pro stávajícího uživatele
nebytových prostor

Usnesení
48/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 344
(prostor č. 93), ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně o výměře 175,6 m2 pro stávajícího uživatele
nebytových prostor

Usnesení
49/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3890/2 k.ú. Zlín o výměře 250 m2

Usnesení
50/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín o výměře 105 m2 k
zahrádkářskému účelu

Usnesení
51/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 9361000643 ze dne 23. 3. 2005,
jehož předmětem je navýšení výměry předmětu výpůjčky, pozemku p.č. 673/22 k.ú. Zlín, o
50 m2, tj. ze 40 m2 celkově na 90 m2

Usnesení
52/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 4100/16 k.ú. Zlín o výměře do 24 m2

Usnesení
53/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře do 100 m2

Usnesení
54/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. Záměr na přímý prodej pozemku p. č. st. 2941/2 o výměře 37 m2, jehož součástí je
stavba ("baťovský půldomek") č.p. 2159 o podlahové ploše 78,50 m2 a okolního pozemku
p. č. 673/386 (zahrada) o výměře 173 m2 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Štefánikova) za
minimální cenu ve výši 1 100 000 Kč, tj. 100 % ceny tržní.
2. Záměr na přímý prodej jednotky č. 3865/14, byt o velikosti 2 + 1, o podlahové ploše
60,92 m2, v domě čp. 3864 - 3865 na pozemku p. č. st. 4683, v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul.
Štefánikova), spoluvlastnického podílu o velikosti id. 859/10000 na společných částech
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domu č.p. 3864 - 3865 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 859/10000 k pozemku p.
č. st. 4683 o výměře 334 m2, za minimální cenu ve výši 1 710 000 Kč, tj. 90 % ceny tržní.
Usnesení
55/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
trvale
bytem
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt do seznamu žadatelů
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
trvale bytem
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
trvale bytem
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí aktualizace žádosti o městský byt
trvale bytem
zamítá
f) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
trvale
bytem
zastoupené
g) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
trvale bytem
schvaluje
h) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
, trvale bytem

Usnesení
56/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jejímž předmětem je nájem bytu č
v
na dobu neurčitou za nájemné ve výši
19,66 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitosti smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č.
o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 7. 2018,
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b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě č.p.
o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 31. 1. 2019,
s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 69 Kč/m2
započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně, s účinností ode dne 1. 8. 2018,
c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
o velikosti 1 + kk, ke
dni 31. 7. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohod a
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
58/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 127 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení,
2) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 306 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 2 k tomuto
usnesení,
3) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 825 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 3 k tomuto
usnesení,
4) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 827 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 4 k tomuto
usnesení,
5) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 920 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 5 k tomuto
usnesení,
6) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 922 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 6 k tomuto
usnesení,
7) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 925 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
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městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 7 k tomuto
usnesení,
8) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 927 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 8 k tomuto
usnesení,
9) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1025 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 9 k tomuto
usnesení,
10) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1124 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 10 k
tomuto usnesení,
11) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1221 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 11 k
tomuto usnesení,
12) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1227 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 12 k
tomuto usnesení,
13) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 727 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 13 k tomuto
usnesení,
14) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 825 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 14 k tomuto
usnesení,
15) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1006 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 15 k
tomuto usnesení,
16) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1017 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 16 k
tomuto usnesení,
17) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1021 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 17 k
tomuto usnesení,
18) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1117 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
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mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 18 k
tomuto usnesení,
19) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1206 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 19 k
tomuto usnesení,
20) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1214 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 20 k
tomuto usnesení,
21) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1226 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci
žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 21 k
tomuto usnesení,
22) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v domě č.p. 3854 na ul. Kamenná ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 22 k tomuto
usnesení,
23) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 82 v domě č.p. 4205 na ul. Vodní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 23 k tomuto
usnesení,
24) uzavření Smlouvy o nájmu bytu se sníženou kvalitou č. 7 v domě č.p. 3262 na ul.
Obeciny ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších
podmínek dle přílohy č. 24 k tomuto usnesení,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
59/13R/2018

Rada města Zlína
zamítá
a) rozšíření počtu osob na straně nájemce u nájemní smlouvy k bytu č.
4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, který má v nájmu

v domě č.p.

b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu č.
v domě č.p. 4206 na ulici Vodní
ve Zlíně
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk,
a to na dobu určitou 1 roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy,
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d) mimořádné přidělení bytu
kk,

v domě č.p. 4204 na ulici Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 +

e) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk

trvale bytem

schvaluje
f) mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 + kk v domě č.p
na ul. Okružní nebo v
domě č.p.
na ul. Středová ve Zlíně
a to na dobu určitou 1 roku s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy,
g) podání žaloby o vyklizení bytu

v domě č.p. 4206 na ulici Vodní ve Zlíně na
ve Zlíně, a to v případě nevrácení bytu

dohodou.
Usnesení
60/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- vyřazení žádostí z evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené
osoby dle přílohy č. 1
- vrácení částky 1 000 Kč žadateli, který při podání žádosti zaplatil dar do Fondu na
opravy a modernizace bydlení dle přílohy č. 1

Usnesení
61/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné přidělení jiného bytu o větší ploše, o velikosti 1 + kk, pro seniory a
zdravotně postižené osoby v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně
s podmínkou vrácení stávajícího bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I
ve Zlíně,
b) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby, o velikosti 1 + kk,
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
a mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 + kk v domě č.p. 4057 na ul. ulici Zálešná I ve
Zlíně
a to na dobu
určitou 3 měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě
řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za podmínky
vrácení stávajícího bytu č v domě č.p. 726 na ulici Podvesná IX ve Zlíně,
zamítá
d) mimořádné přidělení bytu č. 209 pro seniory a zdravotně postižené osoby v domě č.p.
4057 na ulici Zálešná I ve Zlíně

Usnesení
62/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
a přijetí žádosti o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
trvale bytem
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené
osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti o
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nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby

trvale bytem

c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína a přijetí aktualizace žádosti
o nájem bytu
zvláštního určení,
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené
osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína a přijetí aktualizace
žádosti
o nájem bytu zvláštního
určení,
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
a přijetí aktualizace žádosti
o nájem
bytu zvláštního určení na ulici Broučkova 292 ve Zlíně,
zamítá
f) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
a přijetí aktualizace žádosti
o
nájem bytu zvláštního určení v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně.
Usnesení
63/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o nájem dle přiloženého
seznamu č. 162 jakožto nájemci, jejichž předmětem je nájem podzemních parkovacích
stání a garážových stání na dobu neurčitou od 1. 8. 2018 za nájemné dle nabídky s
výpovědní lhůtou dle občanského zákoníku,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu garážového stání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a
bytem
jejímž předmětem je nájem garážového stání č.
v objektu garáží G5, budova ev. č. 4581 na ul. Slunečná ve Zlíně, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 500 Kč + DPH, s podmínkou složení jistoty ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného vč. DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitosti smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
65/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garážovou jednotku
dle přílohy č. 1.

Usnesení
66/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru na změnu nájemce po smrti původního nájemce u garážové stání č. A3 v
domě č.p. 5409 na ul. Podlesí V ve Zlíně, který je v podílovém spoluvlastnictví
statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí s podmínkou členství v Bytovém
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družstvu Podlesí, IČ 26295563 na dědice zůstavitele
Usnesení
67/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
68/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2019 dle přílohy č.1.

Usnesení
69/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 4 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018
příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
70/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018
příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
71/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny
, za 1. pololetí roku 2018, dle přílohy

Usnesení
72/13R/2018

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace bytů v BD
Družstevní 4509, Zlín", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to dle § 127
odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
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
„Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a realizací
některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
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Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Miroslav Olejár, Odbor ekonomiky a majetku
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Karel Markytán, člen ZMZ
Bc. Jiří Knedla, člen ZMZ
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D., členka ZMZ
Ing. et Bc. Antonín Prokeš, člen ZMZ
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Miroslav Olejár, Odbor ekonomiky a majetku
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
73/13R/2018

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
„Technická a servisní podpora ekonomického systému“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech, realizací
některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
náhradníci:
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
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Jana Patáková, Odbor ekomoniky a majetku
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
PaedDr. Roman Macek, člen ZMZ
Jaromír Schneider, člen ZMZ
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
náhradníci:
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Ing. Dagmar Butnikošarovská, členka ZMZ
RNDr. Bedřich Landsfeld, člen ZMZ
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
Jana Patáková, Odbor ekomoniky a majetku
Usnesení
74/13R/2018

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
„Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín – Zálešná“,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladana Uvízlová, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
75/13R/2018

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 stavební práce "Zateplení
střechy a lodžie MŠ Slovenská 1808, objekt Svatopluka Čecha 516, Zlín”,
pověřuje
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Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a uzavřením a podpisem
smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Lenka Hansová, Odbor realizace investičních akcí
Milan Smola, Odbor školství
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
76/13R/2018

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 „Dopracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí, stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci Křižovatka ul. Mostní x ul.
Březnická – narovnání a přechody pro chodce, Zlín“
pověřuje
Josefa Nováka, 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 dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Josef Novák, člen RMZ
Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Pavel Moravec, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
77/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Rekonstrukce a přístavba
objektu smZ, Zálešná IV/1179“, a to dodavatele STaDO, s.r.o., IČO: 46345191, se sídlem
Okružní 4550, Zlín, PSČ 76005, s nabídkovou cenou 3.096.000 Kč bez DPH, a uzavření
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smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
78/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Kanalizace – Malenovice, ul.
Švermova – levý břeh potoka“, a to dodavatele ALSPO ZLÍN s.r.o., se sídlem Kudlov 71,
760 01 Zlín, IČO: 26954532, s nabídkovou cenou 2 029 706 Kč bez DPH, 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
79/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatelů k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka 3 ks nových sekaček
beze sběru posečené hmoty pro Odbor městské zeleně MMZ“, a to dodavatele
- pro část A) STROM PRAHA a.s., se sídlem Praha 9 - Vinoř, Lohenická 607, PSČ 19017,
IČO 25751069, s nabídkovou cenou 563 000 Kč bez DPH,
- pro část B) BCServis CZ s.r.o., Záluští 54, Louky, 763 02 Zlín, IČO 26227061, s
nabídkovou cenou: 277 000 Kč bez DPH,
- pro část C) BCServis CZ s.r.o., Záluští 54, Louky, 763 02 Zlín, IČO 26227061, s
nabídkovou cenou: 293 800 Kč bez DPH,
a uzavření smlouvy s těmi to dodavateli.

Usnesení
80/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rozšíření
parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice
Česká", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako příkazcem a společností INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 Kyje, IČO: 25070282, jako příkazníkem, a to za cenu 916.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
81/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávky a služby „Přístrojové testy na vybraných stromech
statutárního města Zlína 2018“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem SAFE TREES, s.r.o. se sídlem Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, PSČ 665 01,
IČ: 26935287 za cenu 175 000,- Kč bez DPH za 43 ks přístrojových testů a za dalších
podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
82/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a Teplárnou Otrokovice, a.s., se sídlem Objízdná 1777, 765
02 Otrokovice, IČ: 46347089, na jejímž základě se Teplárna Otrokovice, a.s., zavazuje, že
bude v roce 2018 podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže a to celkovou částkou ve
výši 200.000- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých), která bude využita jako příspěvek pro
TJ Sokol Malenovice, se sídlem Jar. Staši 230, 763 02 Zlín, kdy předmětné prostředky
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budou příjemci poskytnuty na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem
- Teplárna Otrokovice, a.s., a příjemcem - TJ Sokol Malenovice, dle zdůvodnění,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětné
dohody a jejím podpisem.
Usnesení
83/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení platnosti rámcové smlouvy č. 4000142772 ze dne 29.1.2009,
mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 a
se
76001 Zlín, IČO 40415899, k 31.7.2018
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem uvedené Dohody

Usnesení
84/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180021 ze dne 29. 3. 2018, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako
objednatelem a společností KKS, spol. s r.o., IČO: 423 40 802, se sídlem Příluky 386, 760
01 Zlín, jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Městské lázně Zlín, bazén 50m –
Přístavba pro whirlpool a stavební úpravy", jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 836 592 Kč bez DPH a současně zúžení
předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 375 646 Kč bez DPH a dále změna konečného
termínu dokončení díla do 18. 11. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
85/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180032 na stavební práce "Revitalizace
veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy" ze dne 27. 4.
2018 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a společností KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01
Zlín, IČ: 42340802, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce ve výši 2 008 394 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 667 740 Kč
bez DPH a posunutí termínu provedení díla do 1. 10. 2018,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
86/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400170165 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO: 00283924 a zhotovitelem stavby Porr a.s.,
Dubečská 3236/36, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, na stavbu "Úprava komunikace nad
ul. Štefánikova, okolo komplexu Univerzity Tomáše Bati", jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 684 200,00 Kč bez DPH a
méněpráce ve výši 99 995,00 Kč bez DPH
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného
dodatku a jeho podpisem.
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Usnesení
87/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o úhradě nákladů mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako vlastníkem budovy č.p. 6996 a Společenstvím
vlastníků jednotek domu U Trojáku 4631 – 4641 ve Zlíně, se sídlem U Trojáku 4635, 760
05 Zlín, IČO 01792351, jejímž předmětem je dohoda účastníků o úhradě nákladů na
případných opravách či haváriích společných rozvodů tepla, rozvodů odpadních vod a
rozvodů teplé a studené vody, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle
zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
88/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností DOR - SPORT s.r.o, se sídlem
739 36 Bruzovice č. 247, IČO 60774151, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je
dodávka sportovního vybavení pro Městskou sportovní halu, ul. Dukelská 5413, Zlín, s
celkovou cenou dodávky ve výši 148 602,48 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.

Usnesení
89/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Zlín, Kudlov – realizace hřiště na petanque“,
mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem Lubomírem Maděrou,
místo podnikání Zálešná IV 1175, 760 1 Zlín, IČO: 18152163 za cenu 165 297,00 Kč bez
DPH s termínem pro realizaci díla do 30.9. 2018 a za dalších podmínek uvedených ve
zdůvodnění tohoto usnesení a

Usnesení
90/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. SML/0189/17 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání
tělesa silnic II/491 a III/4912 v rámci akce "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem,
Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 jako
vlastníkem silnice č. II/491 a III/4912, v zastoupení Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkové organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860 a společností
COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, IČO 46577238, jako
zhotovitelem díla, jehož předmětem je nové upřesnění podmínek udělení souhlasu ke
zvláštnímu užívání silničního tělesa a pozemků silnic z důvodu provádění stavebních prací
dle zdůvodnění
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
91/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jakožto objednatelem a společností ALSPO ZLÍN s.r.o., se sídlem:
Kudlov 71, 760 01 Zlín, IČO: 26954532, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je
provedení stavebních prací "Slaboproud, zabezpečovací zařízení a zdravotechnika,
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Památník Tomáše Bati ve Zlíně - Zázemí Památníku v budově Gymnázia", s celkovou
cenou za dílo ve výši 727 488,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
92/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávky "Interiérové vybavení do multifunkčního domu
Lhotka 68" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako objednatelem a Petrem Novákem, Březovská 78, 760 01 Zlín Kudlov, IČO: 70271615, jako zhotovitelem, za celkovou cenu 141 940 Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
93/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín, Malenovice - ulice
Masarykova, doplnění VO u bytových domů č.p. 1106 a 1107" mezi statutárním městem
Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností PETAS
Petřík s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 5357/D, 760 01 Zlín, IČO: 60747889 jako zhotovitelem, s
celkovou cenou za dílo ve výši 136 970,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a uzavřením a podpisem
smlouvy

Usnesení
94/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180046 uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, IČO 00283924,
nám. Míru 12, 761 40 Zlín, jako objednatelem a společností Japanel, s.r.o., se sídlem č.p.
285, 798 43 Ptení, IČO 24267295 a společností K-styl, nábytek, interiér, s.r.o., se sídlem
Kopretinová 332/3, Nemilany, 783 01 Olomouc, IČO 27855384, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je úprava rozdělení neuznatelných a uznatelných nákladů (rozpočtu), přičemž
celková cena za dílo se snižuje o 0,17 Kč bez DPH (původní cena 1.124.433,40 Kč bez
DPH - nová cena 1.124.433,23 Kč bez DPH), přičemž k rozdílu ceny došlo zaokrouhlením
cen přerozdělením nákladů
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1
smlouvy o dílo, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Bezpečně na silnicích, o.p.s., se sídlem Valdštejnská
381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ: 28733932, jako obdarovaným a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
dárcem, na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč, na podporu projektu Na kole
jen s přilbou,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí, uzavřením a
podpisem předmětné smlouvy.
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Usnesení
96/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,00 Kč organizaci Domov Odry, příspěvková
organizace, se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO: 48804894, na podporu
poskytování sociální služby pro občana statutárního města Zlína v r. 2018,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí
Míru 12, IČO 00283924
(jako dárcem) a organizací Domov Odry, příspěvková organizace, se sídlem Hranická
410/56, 742 35 Odry, IČO: 48804894 (jako obdarovaným),
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím
podpisem.

Usnesení
97/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
postup statutárního města Zlína při zajištění slušného pohřbení (v souladu se zákonem č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení) následujícím
způsobem: s výjimkou případů definovaných v § 5 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. bude
slušné pohřbení zajišťováno zpopelňováním lidských pozůstatků v krematoriu s následným
vsypem zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti, tj. na vsypové loučce
pohřebiště

Usnesení
98/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na rozšíření pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 1788, která je součástí
pozemku p. č. st. 4518, k. ú. Zlín, obec Zlín (ulice Dřevnická, Zlín), o nebytové prostory
ve 3. NP - místnosti č. 310, 311 a č. 312, a to ke vzdělávacím účelům na dobu neurčitou
pro stávajícího nájemce prostor v budově.

Usnesení
99/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín,
Okružní 4685, příspěvkové organizace, se sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO
46307745, které se konalo dne 15. 06. 2018
jmenuje
Mgr. Ivanu Rejzkovou, ředitelkou Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvkové
organizace, se sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO 46307745, s účinností od 01. 08.
2018
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších úkonů
souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných rejstřících.

Usnesení
100/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek mateřských škol:
- Mateřské školy Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvkové organizace, se sídlem Mariánské
nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa, IČO 71007008, které se konalo dne 28. 06. 2018,
- Mateřské školy Zlín, M. Knesla 4056, příspěvkové organizace, se sídlem M. Knesla
4056, 760 01 Zlín, IČO 71007407, které se konalo dne 28. 06. 2018,
jmenuje
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- paní Luďku Marcaníkovou ředitelkou Mateřské školy Zlín, Mariánské nám. 141,
příspěvkové organizace, se sídlem Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa, IČO
71007008, s účinností od 01. 08. 2018,
- paní Bc. Miroslavu Nowakovou ředitelkou Mateřské školy Zlín, M. Knesla 4056,
příspěvkové organizace, se sídlem M. Knesla 4056, 760 01 Zlín, IČO 71007407, s
účinností od 01. 08. 2018,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších úkonů
souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných rejstřících.
Usnesení
101/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akci v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Atletický klub Zlín, z.s., IČO
00350834, 20000 Kč, Mezinárodní atletický mítink "Zlín 2018"
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akci v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Ballin' Zlín, z. s., IČO 05162467,
7800 Kč, BALLIN' Vol. 9
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
103/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akci v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele HOLIDAY CUP z.s., IČO 06395015,
50000 Kč, HOLIDAY CUP ZLÍN 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
104/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akci v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele NEMO Zlín, pobočný spolek SPMS,
IČO 71249419, 8600 Kč, Středoevropský pohár mládeže v PP a RP
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akci v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Orel jednota Zlín, IČO 64467317,
5000 Kč, Volejbalový turnaj smíšených družstev ve Zlíně
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
106/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akci v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Volejbalový sportovní klub Zlín,z.s.,
IČO 00567931, 30000 Kč, Mezinárodní turnaj ve volejbale mužů - Zlíncup 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Centrum pro
rodinu Vizovice z.s., IČO 22856919, 3500 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
108/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Dětské centrum
VLNKA z.s., IČO 05213215, 7200 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele dp Lukostřelba
Zlín z.s., IČO 22861645, 16500 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Lezecký klub
Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, 7500 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
111/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Malá múza z.s.,
IČO 22685201, 30500 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
112/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Nordika Ski Zlín,
z.s., IČO 22885170, 10000 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
113/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Orel jednota Zlín,
IČO 64467317, 17500 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
114/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Klubovna Čtrnáctka, IČO 65792858 , 16500 Kč, táborové pobyty dětí v
roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
115/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sarkander, z. s.,
IČO 60043920, 21350 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
116/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní klub
P+K Zlín, z.s., IČO 3119556, 15750 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
117/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK Louky, z.s.,
IČO 44005369, 7000 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
118/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SPORT KLUB
ZLÍN - MLADCOVÁ, IČO 26590891, 32000 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
119/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Zlín - Malenovice, IČO 65792297, 4400 Kč, táborové pobyty dětí v
roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
120/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní klub
orientačního běhu Zlín, z.s., IČO 49157566, 16200 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
121/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Skupina Šikulové CVAK, IČO 72023074, 26500 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
122/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
UNGUŽBUNGUDUNGU z.s., IČO 22680489, 14000 Kč, táborové pobyty dětí v roce
2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
123/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele 8. přední hlídka
Royal Rangers Zlín, IČO 65766946, 13750 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem.
Usnesení
124/13R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Táborové
pobyty dětí v roce 2018 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Junák - český
skaut, okres Zlín, z. s., IČO 61716804, 214850 Kč, táborové pobyty dětí v roce 2018
souhlasí s pověřením
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
125/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu Mimořádných
podpor na akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínské
aplikované sporty z. s., IČO 26631873, 49000 Kč, LAPP CUP ZLÍN 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
126/13R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu
Mimořádných podpor na akci v roce 2018 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČO 65823061, 27000 Kč, Mistrovství
Evropy v kolové hráčů do 23 let
souhlasí s pověřením
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
127/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Centrum
služeb a podpory, o.p.s., IČO 25300083
, 8000 Kč, Každý den je důvod k radosti
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
128/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Columna
centrum s.r.o., IČO 60715481, 5100 Kč, Cvičení ke zdravým nožkám
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
129/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Lenka
Zedková, IČO 68087411, 5000 Kč, Kurz sebeobrany pro ženy a dívky - mládež s
podnětem prevence kriminality a šikany
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
130/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Mgr.
Kateřina Bořutová, IČO 04014600, 10000 Kč, Zážitkové kurzy první pomoci pro veřejnost
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
131/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Oblastní
spolek Českého červeného kříže Zlín, IČO 00426326, 30000 Kč, Červený kříž Zlín pro
Týden zdraví
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
132/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sahadža
jóga z.s., IČO 49367838
, 10000 Kč, Meditací ke zdraví jedince a společnosti
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
133/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK
Rytmik Zlín, z.s., IČO 46307478
, 7000 Kč, Správné cvičení+vhodné jídlo = zdraví
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
134/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Spolek
Přátelé evropských vrcholů Zlín, IČO 49158201, 6000 Kč, Podzimní toulky kolem
Luhačovic dne 13. 10. 2018
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
135/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČO 00226319, 8000 Kč,
Zdravý život
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
136/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz
diabetiků ČR, pobočný spolek Zlín, IČO 61716936, 8000 Kč, Týden zdraví
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
137/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace diabetiků Zlín, IČO
68726589, 10000 Kč, Akce SPCCH v ČR, z.s., základní organizace diabetiků Zlín v Týdnu
zdraví města Zlína
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
138/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu zdraví a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Štípa, IČO 46276335, 16000 Kč, Sokol Štípa zdravě zdraví 100.
výročí založení republiky
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
139/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Mistrovství Evropy v silniční v
cyklistice kat. juniorů a U23" dne 14. 7. 2018 a 15. 7. 2018 od 09:00 hodin do 17:30 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství budovou UTB na ulici Štefánikova,
pořadatel: Cyklistický klub Brno, z.s., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČO: 03446344

Usnesení
140/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Noční prohlídky hradu
Malenovice" dne 14. 7. 2018 od 20:00 do 23:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství nádvoří hradu Malenovice,
- k ukončení akce po 22. hodině,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
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odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO: 00089982
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Noční prohlídky hradu
Malenovice" dne 18. 8. 2018 od 20:00 do 23:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství nádvoří hradu Malenovice,
- k ukončení akce po 22. hodině,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO: 00089982
Usnesení
141/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Slavnosti piva“ dne 21. 7. 2018
od 13:00 do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství části ul. Náves v Prštném,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
Pořadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín-Prštné, Náves 636, 760 01 Zlín, IČO:
65792211

Usnesení
142/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Taneční pouťová zábava " dne
8. 9. 2018 od 20:00 do 02:00 hodin dne 9. 9. 2018:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství fotbalového hřiště FK Štípa,
- k ukončení akce po 22. hodině,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná sportoviště po dobu výše uvedené
akce,
pořadatel: FK Štípa, z. s., Ke Hříšti 665, 763 14 Zlín-Štípa, IČO: 62181491

Usnesení
143/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "DRAKIÁDA" dne 30. 9. 2018
od 14:00 do 17:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství louky na Podlesí V, Jižní Svahy,
pořadatel:

Usnesení
144/13R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Mezinárodní festival dechových
orchestrů a folklórních souborů FEDO 2018" ve dnech 30. 8. 2018 až 2. 9. 2018 od 10:00
do 24:00 hodin dle programu (Příloha 1):
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství u Klubu 204, části ul. Školní a pozemku proluky mezi budovami č. p. 482 a
3054 na ulici Školní,
- ukončení akce po 22. hodině po dobu konání akce,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Hudební sdružení Zlín, z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, IČO: 48471178
Usnesení
145/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "ANNENSKÁ POUŤ
JAROSLAVICE 2018“ dne 20. 7. 2018 a 21. 7. 2018 od 17:00 do 23:00 hodin, dne 22. 7.
2018 od 07:00 do 20:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 ul.
Anenská – Březová v Jaroslavicích,
- k ukončení akce po 22. hodině,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
146/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, řízení se soutěžním dialogem pro veřejnou zakázku na návrh rekonstrukce
Velkého kina ve Zlíně,
pověřuje
náměstka primátora Ing. et. Ing. Jiřího Korce 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 nejvhodnější,

Usnesení
147/13R/2018

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 "Zajištění výkonu
zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na Návrh rekonstrukce
Velkého kina ve Zlíně",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
37

Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Aleš Ambros, oddělení prostorového plánování
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
148/13R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 79/10R/2018 ze dne 21.5.2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje
- udělení dvou cen ve výši 5.000,- Kč autorům plastik, které vzniknou v průběhu
sochařského sympozia Dřevo/Wood 2018 pořádaného Nadací T. Bati
- záměr na umístění 2 ks dřevěných plastik oceněných autorů ve městě Zlíně."

Usnesení
149/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. podobu 21. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění
prostor a vybavení pro sociální podnikání II dle přílohy č. 1,
2. podobu 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Modernizace
a rozšiřování trolejbusových tratí dle přílohy č. 2.

Usnesení
150/13R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180009 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČ0: 00283924 a zhotovitelem stavby KKS, spol. s
r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ0: 42340802, na stavbu "Oprava propustku Z74, Zlín mezi Příluky a Jaroslavicemi", jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení prací
do 15.7.2018
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného
dodatku a jeho podpisem.

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v.r.

v.r.
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