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Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
7. schůze

9. 4. 2018

Usnesení
1/7R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína ze dne 03.05.2010, č.j. 13/9R/2010, ve znění „Rada města
Zlína souhlasí s prodejem pozemku st. p.č. 6520 o výměře 358 m2 k.ú. Zlín zastavěného
bytovým domem č.p. 4576 Jílová ve Zlíně pro vlastníky bytových jednotek ve výši dle
CMZ, tj. 1050,-Kč/m2"
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a vlastníky jednotek v domě s č.p. 4576,
umístěném na pozemku p.č. st. 6520 k.ú. Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je
prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 6520 k.ú. Zlín o výměře 358 m2 v souladu s podíly na
společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1150 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/7R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k budově č.e. 2494, garáž, nacházející se na pozemku
p.č. st. 987 k.ú. Malenovice u Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/7R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s prohlášením ve znění “statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto vlastník pozemku p.č. st. 5911 k.ú. Zlín o výměře 21 m2, prohlašuje, že
není vlastníkem stavby garáže bez čp/če umístěné na pozemku p.č. st. 5911 k.ú. Zlín,
neboť na základě písemného vyjádření Ministerstva financí ČR ze dne 25.7.2017 tato
garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. st. 5911 k.ú. Zlín, nikdy nebyla majetkem státu,
tudíž nemohla přejít do majetku statutárního města Zlína, jako nabyvatele privatizovaného
majetku PBH“
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
prohlášení a jeho podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
4/7R/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
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městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a INTERNEXT 2000, s.r.o., Vsetín, Palackého 166,
IČO 25352288, jakožto oprávněným na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – optického kabelu v rámci akce „Městská síť
INTERNEXT 2000, s.r.o., Štípa, ul. Zámecká“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
1028/1, p.č. 1028/2, p.č. 1103/5, p.č. 1215/9, p.č. 1273, p.č. 1347 k.ú. Štípa
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
5/7R/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, pilíř NN v rámci akce „Prštné,
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. 1157/1 k.ú.
Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/7R/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, kabelová skříň v pilíři v rámci
akce „Příluky,
, kabelové vedení NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemky
p.č. 1184/1, p.č. 1186/14, p.č. 1522/1 vše k.ú. Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/7R/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,
přeložka kabelů NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3247/9 k.ú.
Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem
Usnesení
8/7R/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 VN a telekomunikační síť v rámci
akce „Zlín-Lůžkovice, kab. smyčka VN723, PROMENS“, úplatně jednorázově za cenu ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 639/90 k.ú. Lužkovice
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
9/7R/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 „Příluky,
kabelová přípojka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1514/1 k.ú. Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
4000171254 ze dne 10. 10. 2017 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, jehož předmětem je
změna trasy kabelového vedení NN v rámci akce „Zlín,
kabel. vedení NN“
přes pozemek p.č. 3696, p.č. 3697 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
11/7R/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, uzemnění v rámci akce „Zlín,
kabelové vedení NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. st. 7589, p.č.
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660/1, p.č. 606/2, p.č. 660/35 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
12/7R/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 STINEX-PS a.s., Kvítková 4703,
760 01 Zlín, IČO 63486571, jakožto nájemcem, jehož předmětem je nájem části pozemku
p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o celkové výměře 96 m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště při
revitalizaci bytového domu č.p. 4578 Jílová, 760 05 Zlín, na dobu od uzavření smlouvy do
doby převzetí pozemku OMZ, za nájemné ve výši 10% CMZ, tj. 115 Kč/m2/rok, dle
podmínek OMZ, OSaDŘ a OPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
13/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smluv o výpůjčce, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Teplo Zlín,
a.s., Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO: 25321226, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je ukončení výpůjček části střech o výměře 1,5 m2 na objektech bytových
domů č.p. 3896 ul. Školní, č.p. 2087 ul. U Zimního stadionu, č.p. 2088 ul. U Zimního
stadionu, č.p. 2089 ul. U Zimního stadionu, č.p. 2092 ul. Vysoká, vše k.ú. Zlín za účelem
umístění anténního zařízení (komunikační propojení s centrálním dispečinkem Tepla Zlín,
a.s.), s účinností ke dni 30.4.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
14/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Teplo Zlín, a.s., Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO: 25321226, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části pozemku p.č. 1990/21 k.ú. Zlín o výměře 40
m2 za účelem umístění schodiště a montážního otvoru do výměníkové stanice v bytovém
domě č.p. 4695 Okružní, Zlín.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
15/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 1559/4 a p.č. 1157/18 k.ú. Příluky u
Zlína, o výměře 120 m2 společnosti KOTLÁŘ Zlín, spol. s r. o., Chudenická 1059/30,
Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 47912031, s tříměsíční výpovědní lhůtou
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem výpovědi.

Usnesení
16/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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podání výpovědi smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1157/18 k.ú. Příluky u Zlína, o výměře
420 m2
s tříměsíční výpovědní lhůtou
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem výpovědi.
Usnesení
17/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 215 k.ú. Klečůvka o výměře 68 m2
schvaluje
záměr směnit pozemek p.č. 215 k.ú. Klečůvka o výměře 68 m2 ve vlastnictví statutárního
města Zlína za pozemek p.č. 28/5 k.ú. Klečůvka o výměře 25 m2 ve vlastnictví fyzické
osoby

Usnesení
18/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 20 m2

Usnesení
19/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 3727/4 k.ú. Zlín o výměře 290 m2

Usnesení
20/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 460/17 k.ú. Prštné o výměře 400 m2

Usnesení
21/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 980/7 k. ú. Zlín o výměře do 30 m2

Usnesení
22/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 1600090357 a dodatek k budoucí kupní
smlouvě č. 1600090679, který spočívá v rozšíření výměry předmětu nájmu a výměry
předmětu budoucího prodeje části pozemku p.č. 980/53 k. ú. Zlín z původních 40 m2 nově
do 45 m2

Usnesení
23/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1934/19 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 38 m2

Usnesení
24/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 300/19 k.ú. Zlín o výměře do 14 m2

Usnesení
25/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 979/5 k.ú. Zlín o výměře do 180 m2

Usnesení
26/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141938 ze dne 28. 7. 2014, který
spočívá ve změně umístění přístupového chodníku, rozšíření předmětu výpůjčky části
pozemku p.č. 3256/17 k.ú. Zlín o zpevněné plochy pro nádoby na odpad a vybudování
parkovacího stání

Usnesení
27/7R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 26.6.2009 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a
za účelem
údržby zeleně u víceúčelového objektu č.p. 5552 Mostní, Zlín, jehož předmětem je snížení
výměry předmětu výpůjčky, tj. části pozemku p.č. 980/38 k.ú. Zlín o výměře 380 m2, o 37
m2, nově na výměru 343 m2
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
Usnesení
28/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 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. 980/38 k.ú. Zlín o výměře 65 m2 pro zaužívanou plochu k bytové
jednotce
a její oplocení, dle podmínek dle
podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
29/7R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 26. 3. 2018, č.j. 50/6R/2018, ve znění "Rada města Zlína
schvaluje záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1502/18 k.ú. Kudlov o celkové výměře do 12
m2"
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1502/18 k.ú. Kudlov o celkové výměře do 16 m2

Usnesení
30/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 + 1 se sníženou kvalitou na ulici Obeciny ve
Zlíně
za stejných podmínek
jako jsou u stávajícího bytu
který získal přechodem nájmu
tj. na
dobu určitou 3 měsíce s možností postupného prodlužování vždy o 3 měsíce, nejdéle však
do 13. 4. 2019, s podmínkou vrácení stávajícího bytu
zamítá
b) mimořádné přidělení většího bytu č. 4, o velikosti 3 + 1, se sníženou kvalitou, v domě
č.p. 2901 na ul. Obeciny ve Zlíně panu
ve
Zlíně.

Usnesení
31/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) podnájem bytu č. 73 v domě č.p. 4207 na ulici Vodní ve Zlíně, a to nejdéle po dobu 1
roku, který má v nájmu
přičemž podnájemcem bude
b) podnájem bytu č. 18 v domě č.p. 2426 na ulici Losky ve Zlíně, a to nejdéle po dobu 1
roku který má v nájmu
přičemž podnájemcem bude
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Usnesení
32/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přihlášení osoby do bytu
byt č. 42 v domě čp. 4207 na ulici Vodní ve Zlíně
byt č. 3 v domě čp. 2992 na ulici Obeciny ve Zlíně
schvaluje
přihlášení osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu
byt č. 2 v domě čp. 2992 na ulici Obeciny ve Zlíně

Usnesení
33/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem startovacího bytu číslo 804 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 +
kk, s účinností od 1. 5. 2018 na dobu určitou do 31. 10. 2018, v případě řádného užívání
bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva
prodlužována vždy o 1 roku, maximálně do konce měsíce dubna 2024, výše nájmu bude
činit:
50,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.5.2018 do 30.4.2020
55,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.5.2020 do 30.4.2022
60,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.5.2022 do 30.4.2024,
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni
30. 4. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
34/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) vyřazení žádosti
z evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory
a zdravotně postižené osoby a vrácení částky 1 000 Kč (dar do Fondu na opravy a
modernizace bydlení) zaplacené při podání žádosti,
b) vyřazení žádosti
z evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby a vrácení částky 1 000 Kč (dar do Fondu na opravy a
modernizace bydlení) zaplacené při podání žádosti.

Usnesení
35/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a zařazení žádosti o městský byt do seznamu žadatelů
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a zařazení žádosti o městský byt do seznamu žadatelů
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c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a zařazení žádosti o městský byt do seznamu žadatelů
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí aktualizace žádosti o městský byt po vyřazení ze seznamu
žadatelů, včetně navrácení bodů,
zamítá
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a zařazení žádosti o městský byt do seznamu žadatelů
Usnesení
36/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk na ulici Okružní
4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně paní
a to na dobu určitou 3 měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucí z nájemní smlouvy,
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk

Usnesení
37/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky dle čl. 6 „Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům
bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína“ a
prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 20 000 Kč
a
uzavření dohody o částečném prominutí poplatků z prodlení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem a
, jakožto dlužníkem, jejímž
ětem je prominutí dluhu ve výši 20 000 Kč, a
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
38/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č. 507 domě č.p. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 31. 10. 2018, 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. 5. 2018,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. 930 domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
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o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 31. 10. 2018, 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. 5. 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
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu č. 7 v domě č.p. 66 na náměstí Míru 66 ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, ke dni 30. 4.
2018,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. 43 v
domě č.p. 4210 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 79,53 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně, s účinností ode dne 1. 5.
2018,
e) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu
bytu č. 43 v domě č.p. 4210 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 4. 2018,
f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č. 7 v domě
č.p. 66 na náměstí Míru ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu určitou do 28. 2. 2019, a v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy
prodloužení na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2 započitatelné podlahové
plochy bytu měsíčně, s účinností ode dne 1. 5. 2018,
g) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140788 uzavřené dne 18. 8.
2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení předmětu nájmu o kůlnu o výměře 6,91 m2.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohod,
smluv a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
39/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) 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
městský byt pro seniory a zařazení do seznamu žadatelů včetně navrácení bodů
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 aktualizace
žádosti o městský byt pro seniory a zařazení do seznamu žadatelů včetně navrácení bodů
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
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městský byt pro seniory a zařazení do seznamu žadatelů včetně navrácení bodů
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 městský byt pro seniory a zařazení do seznamu žadatelů včetně navrácení bodů
e) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
Usnesení
40/7R/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 V.S.M. Group, s. r.o., se sídlem Ve
Žlebech 466, Štípa, 763 14 Zlín 12, IČO 25504134, jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem garáže bez č.p./č.ev. (označené u pronajímatele č. 3348), která je součástí
pozemku p. č. st. 3833/88, k. ú. Zlín, na dobu určitou od 1. 5.2018 do zahájení demolice
výše specifikované budovy bez č.p./č.ev. (garáž), v rámci majetkové přípravy stavby
"Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 - I/49 - 3. úsek Obchvat Zálešné", s výší měsíčního
nájemného 800 Kč + DPH, s výpovědní lhůtou 2 měsíce a s podmínkou složení jistoty ve
výši 2 904 Kč vč. DPH v zákonné výši

Usnesení
41/7R/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. 160 jakožto nájemci, jejichž předmětem je nájem podzemních parkovacích
stání a garážových stání na dobu neurčitou od 1. 5. 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
42/7R/2018

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

Usnesení
43/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
44/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s provedením oprav svěřeného majetku příspěvkové organizaci ZOO a
zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy

Usnesení
45/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2018 příspěvkové organizace Městské
divadlo Zlín, IČO: 00094838,dle přílohy č. 1
2. odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČO:
00097838, dle přílohy č. 2
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Usnesení
46/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, p.o., IČO
00094838, se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku Městského divadla Zlín, p.o. za rok 2017 ve výši 2
918 844,62 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 2 000 844,62 Kč
příděl do fondu odměn 918 000,00 Kč

Usnesení
47/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO
00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
2. rozdělení hospodářského výsledku ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. za rok 2017 ve výši
3 892 503,02 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 3 592 503,02 Kč
příděl do fondu odměn 300 000,00 Kč

Usnesení
48/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola E. Zátopka Zlín,
Štefánikova 2701, IČO 71007997, se sídlem Štefánikova 2701, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola E. Zátopka
Zlín, Štefánikova 2701 za rok 2017 ve výši 80 055,07 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 50 055,07 Kč
příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč

Usnesení
49/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Slovenská
3076, IČO 71008012, se sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Slovenská 3076 za rok 2017 ve výši 129 947,78 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 79 947,78 Kč
příděl do fondu odměn 50 000,00 Kč

Usnesení
50/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Komenského I,
Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, IČO 71008021, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01
Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Komenského
I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 za rok 2017 ve výši 415,16 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 415,16 Kč

Usnesení
51/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
11

1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Komenského II,
Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, IČO 00402371, se sídlem Havlíčkovo nábř. 2567, 760 01
Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Komenského
II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 za rok 2017 ve výši 35 846,10 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 35 846,10 Kč
Usnesení
52/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Kvítková
4338, IČO 00839329, se sídlem Kvítková 4338, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Kvítková 4338 za rok 2017 ve výši 228,25 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 228,25 Kč

Usnesení
53/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Komenského
78, IČO 71008047, se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Komenského 78 za rok 2017 ve výši 78 850,92 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 54 850,92 Kč
příděl do fondu odměn 24 000,00 Kč

Usnesení
54/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Štefánikova
2514, IČO 71008080, se sídlem Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Štefánikova 2514 za rok 2017 ve výši 35 179,51 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 35 179,51 Kč

Usnesení
55/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Dřevnická
1790, IČO 71008098, se sídlem Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Dřevnická 1790 za rok 2017 ve výši 30 328,04 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 30 328,04 Kč

Usnesení
56/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, tř. Svobody
868, IČO 71008110, se sídlem tř. Svobody 868, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, tř.
Svobody 868 za rok 2017 ve výši 129 298,70 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 97 298,70 Kč
příděl do fondu odměn 32 000,00 Kč
Usnesení
57/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mikoláše
Alše 558, IČO 71008144, se sídlem Mikoláše Alše 558, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín,
Mikoláše Alše 558 za rok 2017 ve výši 1 178,35 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 178,35 Kč

Usnesení
58/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Nová cesta
268, IČO 71008161, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Nová
cesta 268 za rok 2017 ve výši 78 970,47 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 58 970,47 Kč
příděl do fondu odměn 20 000,00 Kč

Usnesení
59/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Okružní
4685, IČO 46307745, se sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Okružní
4685 za rok 2017 ve výši 58 224,52 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 28 224,52 Kč
příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč

Usnesení
60/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Křiby 4788,
IČ 71008179, se sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Křiby
4788 za rok 2017 ve výši 208 119,71 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 168 119,71 Kč
příděl do fondu odměn 40 000,00 Kč

Usnesení
61/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Astra Zlín,
IČO 75833514, se sídlem Tyršovo nábř. 801, 760 01 Zlín
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2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zlín za
rok 2017 ve výši 1 588,71 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 588,71 Kč
Usnesení
62/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slovenská
1808, IČO 71007598, se sídlem Slovenská 1808, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Slovenská 1808 za rok 2017 ve výši 1 397,27 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 397,27 Kč

Usnesení
63/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Osvoboditelů 3778, IČO 71007695, se sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Osvoboditelů 3778 za rok 2017 ve výši 90 246,20 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 60 246,20 Kč
příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč

Usnesení
64/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Sokolská
3961, IČO 71007504, se sídlem Sokolská 3961, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Sokolská 3961 za rok 2017 ve výši 56 313,82 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 41 313,82 Kč
příděl do fondu odměn 15 000,00 Kč

Usnesení
65/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Štefánikova
2222, IČO 71007555, se sídlem Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Štefánikova 2222 za rok 2017 ve výši 27 148,89 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 27 148,89 Kč

Usnesení
66/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na
Vrchovici 21, IČO 71006958, se sídlem Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín-Kudlov,
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Na Vrchovici 21 za rok 2017 ve výši 165 899,44 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 163 088,36 Kč
příděl do fondu odměn 2 811,08 Kč
Usnesení
67/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Luční 4588,
IČO 71007351, se sídlem Luční 4588, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Luční
4588 za rok 2017 ve výši 201 705,59 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 181 705,59 Kč
příděl do fondu odměn 20 000,00 Kč

Usnesení
68/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, M. Knesla
4056, IČO 71007407, se sídlem M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, M.
Knesla 4056 za rok 2017 ve výši 7 359,38 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 7 359,38 Kč

Usnesení
69/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Lázeňská
412, IČO 71007016, se sídlem Lázeňská 412, 763 14 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Lázeňská 412 za rok 2017 ve výši 81 617,98 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 61 617,98 Kč
příděl do fondu odměn 20 000,00 Kč

Usnesení
70/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Česká 4790,
IČO 71007342, se sídlem Česká 4790, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Česká
4790 za rok 2017 ve výši 309,29 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 309,29 Kč

Usnesení
71/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slínová
4225, IČO 71006966, se sídlem Slínová 4225, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slínová
4225 za rok 2017 ve výši 841,98 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 841,98 Kč
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Usnesení
72/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Potoky
4224, IČO 71007393, se sídlem Potoky 4224, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Potoky
4224 za rok 2017 ve výši 257 413,35 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 257 413,35 Kč

Usnesení
73/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Dětská
4698, IČO 71006974, se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Dětská
4698 za rok 2017 ve výši 192 499,05 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 192 499,05 Kč

Usnesení
74/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Návesní 64,
IČO 71007024, se sídlem Návesní 64, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Návesní
64 za rok 2017 ve výši 93 880,61 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 78 880,61 Kč
příděl do fondu odměn 15 000,00 Kč

Usnesení
75/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, tř. T. Bati
1285, IČO 71007521, se sídlem tř. T. Bati 1285, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, tř. T.
Bati 1285 za rok 2017 ve výši 1 080,12 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 080,12 Kč

Usnesení
76/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, tř. Svobody
835, IČO 71007741, se sídlem tř. Svobody 835, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, tř.
Svobody 835 za rok 2017 ve výši 118 852,86 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 108 852,86 Kč
příděl do fondu odměn 10 000,00 Kč
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Usnesení
77/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Milíčova
867, IČO 71007261, se sídlem Milíčova 867, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Milíčova 867 za rok 2017 ve výši 88 877,70 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 77 977,70 Kč
příděl do fondu odměn 10 900,00 Kč

Usnesení
78/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Družstevní
4514, IČO 71007369, se sídlem Družstevní 4514, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Družstevní 4514 za rok 2017 ve výši 148 049,03 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 108 049,03 Kč
příděl do fondu odměn 40 000,00 Kč

Usnesení
79/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Budovatelská 4819, IČO 71007270, se sídlem Budovatelská 4819, 760 05 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Budovatelská 4819 za rok 2017 ve výši 26 868,59 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 20 868,59 Kč
příděl do fondu odměn 6 000,00 Kč

Usnesení
80/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Kúty 1963,
IČO 71007661, se sídlem Kúty 1963, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Kúty
1963 za rok 2017 ve výši 1 374,18 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 1 374,18 Kč

Usnesení
81/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, U Dřevnice
206, IČO 71007792, se sídlem U Dřevnice 206, 763 02 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, U
Dřevnice 206 za rok 2017 ve výši 82 148,98 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 52 148,98 Kč
příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč

Usnesení
82/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slovenská
3660, IČO 71007652, se sídlem Slovenská 3660, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Slovenská 3660 za rok 2017 ve výši 47 235,60 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 47 235,60 Kč
Usnesení
83/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Mariánské
nám. 141, IČO 71007008, se sídlem Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín,
Mariánské nám. 141 za rok 2017 ve výši 128 968,96 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 68 968,96 Kč
příděl do fondu odměn 60 000,00 Kč

Usnesení
84/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín, IČO
71294333, se sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecká škola Zlín za rok
2017 ve výši 243 680,54 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 183 680,54 Kč
příděl do fondu odměn 60 000,00 Kč

Usnesení
85/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. účetní závěrku k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Linka SOS Zlín, IČO 71294449
se sídlem Za Školou 570, Prštné, 760 01 Zlín
2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Linka SOS Zlín za rok 2017
ve výši 551,07 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu 551,07 Kč

Usnesení
86/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
priority místní části Klečůvka pro rok 2018 dle přílohy

Usnesení
87/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro spolek Český svaz bojovníků za
svobodu, IČO 00442755, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, Okresní
výbor ve Zlíně
2) uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Českým svazem bojovníků za svobodu,
spolkem, IČO 00442755, se sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, jako
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč, za
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účelem podpory činnosti Okresního výboru ve Zlíně na rok 2018
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
88/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce "Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří III.
etapa Stavba 2, část 2.3",
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, 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 nejvhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení
nabídek ve složení:
č l e n o v é:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Krystýnková, 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
- hodnotící komisi ve složení:
č l e n o v é:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Ing. Lenka Horáková, člen ZMZ
Mgr. Michal Cholek, člen ZMZ
Pavla Krystýnková, 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
Svatava Juráková, člen ZMZ
Dana Kovaříková, člen ZMZ
Romana Červíková, Odbor právní
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Usnesení
89/7R/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 „Zlín,
Kostelec – rekonstrukce křižovatky ulic Lázně – Lázeňská a rekonstrukce ul. Lázeňská“,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele
vyloučit účastníka z výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Hana Večerková, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
90/7R/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 dodávky „Dodávka licencí
kancelářského software“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a
podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Ing. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
91/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. čl. 12 odst. 4 Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu č.
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5/SM/2016 uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné
podpory, a to mezi JUDr. Michaelem Kinclem, sídlem A. Skotáka 1254/10, 678 01
Blansko, IČ: 86980181, jako poradcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 , jako objednavatelem, a to v objemu 500 tis. Kč bez
DPH, kdy cena za jednotlivé poradenství dle předmětné smlouvy bude poradcem účtována
hodnotou 2000,- Kč bez DPH / hod., a to až do vyčerpání celkového finančního objemu,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním všech podrobností předmětné smlouvy
a jejím podpisem.
Usnesení
92/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy č.298/B1/2018, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, jakožto poskytovatelem a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí finančních prostředků poskytovatele na projekt
"Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská" ve výši 1 044 000,00
Kč, ve znění dle přílohy,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
93/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy č.298/B2/2018, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, jakožto poskytovatelem a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí finančních prostředků poskytovatele na projekt
"Zlín - chodník podél třídy T. Bati 81. budova - křižovatka Prštné" ve výši 4 349 000,00
Kč, ve znění dle přílohy,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
94/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava poškozených dílců u zapuštěných
chodníků a sklocementových laviček - Gahurův prospekt ve Zlíně", mezi statutárním
městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
DAKO Brno, spol. s r.o., Křenovská 333, 664 58 Práce, IČO: 63492792, jako zhotovitelem
s celkovou cenou za dílo ve výši 159 270 Kč bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
95/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Zlín - křižovatka ulic K
Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“ ze dne 11. 8. 2017 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO: 45274924, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 1 218 499,82 Kč bez DPH a méněpráce ve
výši 735 797,97 Kč bez DPH,
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pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo a jeho podpisem.
Usnesení
96/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení,
oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín“. Zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zateplení, oprava lodžií,
vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín“, a to dodavatele Pozemní stavitelství a.s.,
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČO: 46900918, nabídková cena bez DPH 8 940 111,00
Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné
s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník,
který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
97/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Rekonstrukce veřejně
přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín – Jižní Svahy“, a to dodavatele JASY Vsetín
s.r.o., IČO: 25860852, se sídlem Vsetín, 4. května 353, PSČ 755 01, s nabídkovou cenou 2
147 462 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
98/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Zlín, Jižní Svahy - prostor po Shopping City discgolfové hřiště“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem HEPA
group s.r.o. se sídlem Praha 3 – Žižkov, Ježkova 1054/10, PSČ 130 00, IČ: 26855071 za
cenu 246 628,-- Kč bez DPH s termínem pro realizaci díla do 30. 6. 2018 a za dalších
podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
99/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávky a služby „Zlín, Jižní Svahy – prostor po Shopping
City - založení travnatých ploch“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o., IČO: 27718590 za cenu 245 408,00 Kč bez DPH s
termínem pro realizaci díla do 31. 7. 2018 a za dalších podmínek uvedených ve
zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
100/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby a dodávky „Založení letničkových záhonů z přímého
výsevu včetně dodávky materiálu a rozvojové péče do 30. 11. 2018 na plochách veřejné
zeleně“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem ACRIS zahrady
s.r.o. se sídlem Zlín, Slunečná 4548, PSČ 760 05, IČ: 27718590 za cenu 196 828,08 Kč
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bez DPH a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a

pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
Usnesení
101/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 405 ks alejových a 103 ks ovocných
stromů na území města Zlína během vegetačního období roku 2018, mezi statutárním
městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín
- Louky, Záhumenní V 321, PSČ 763 02, IČO: 60711086 za cenu Kč bez DPH za jednu
zálivku a max. počtem 5 zálivek během vegetačního období a za dalších podmínek
uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
102/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Úprava pozemků ve
správě Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ sečením či mulčováním v letech
2018 - 2020“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Úprava pozemků ve správě
Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ sečením či mulčováním v letech 2018 2020“, část 1, a to dodavatele JS-CONSTRUCT s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 1547,
760 01 Zlín, IČO: 26927489, nabídková cena včetně DPH: 81 578,00 Kč a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu,
může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Úprava pozemků ve správě
Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ sečením či mulčováním v letech 2018 2020“, část 2, a to dodavatele Radim Vavruša, se sídlem Březnice 580, 760 01 Zlín, IČO:
72474394, nabídková cena včetně DPH: 116 186,00Kč 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,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Úprava pozemků ve správě
Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ sečením či mulčováním v letech 2018 2020“, část 3, a to dodavatele Pavel Vyvlečka, se sídlem Družstevní 4517, 760 05 Zlín
IČO: 60560363, nabídková cena včetně DPH: 65 940,00 Kč a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu,
může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Úprava pozemků ve správě
Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ sečením či mulčováním v letech 2018 2020“, část 4, a to dodavatele Pavel Vyvlečka, se sídlem Družstevní 4517, 760 05 Zlín
IČO: 60560363, nabídková cena včetně DPH: 74 880,00 Kč a uzavření smlouvy s tímto
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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
103/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka 2 ks vozidel s
pohonem 4x4 kategorie N1 po generální opravě pro OMZ MMZ“, a to dodavatele MINAM
servis a.s., se sídlem: Držovice, Olomoucká 277/208, PSČ 79607, IČO 29216672, s
nabídkovou cenou 1 776 000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
104/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření komunikační
infrastruktury - pasivní síť (optické trasy) MAN MMZ“, zadávanou v otevřeném řízení v
souladu s § 3 písm. b) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Rozšíření komunikační
infrastruktury - pasivní síť (optické trasy) MAN MMZ“, a to dodavatele Zlín Net, a.s., se
sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, s nabídkovou cenou 19 040 100 Kč
bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
105/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávkách tepelné energie č. 120780_3 mezi společností Alpiq
Generation (CZ) s.r.o., se sídlem Kladno - Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03, IČO 26735865
jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924
jako odběratelem, jejímž předmětem je dodávka tepelné energie (teplonosné médium –
horká voda) pro objekty statutárního města Zlína dle seznamu uvedeného ve zdůvodnění
tohoto materiálu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců a s možností odstoupení
s okamžitou platností v případě podstatného porušení smlouvy, za cenu dle ceníku
dodavatele
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
106/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního odpadu č. 4100 11
0252 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem a Technickými službami Zlín, s.r.o., se sídlem Louky,
Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, jako poskytovatelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu smlouvy o sběr, přepravu a odstranění biologicky rozložitelného
odpadu 6 ks bionádob ze Stadionu mládeže na ul. Hradská 854 ve Zlíně v období duben listopad za celkovou cenu 6 040 Kč vč. DPH ročně
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako obdarovaným a níže uvedenými dárci, na základě kterých
poskytnou dárci v termínu do 31. 5. 2018 obdarovanému finanční částky na zajištění akce
24

Den Země 2018, a to:
- DERATEX, spol. s r. o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín - Příluky, IČO 18810624, částku 5
000 Kč,
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO
61859575, částku 5 000 Kč,
- MRB Sazovice, spol. s r. o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice, IČO 63488051, částku 5
000 Kč,
- Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, IČO 00569135, částku 5 000 Kč,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.
schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako poskytovatelem a společností Alpiq Generation (CZ) s. r. o.,
Dubská 257, 272 02 Kladno - Dubí, IČO 26735865, jako příjemcem, jejímž předmětem je
zajištění propagace a reklamy příjemce, a to umístěním loga příjemce na veškerých
tiskových i elektronických propagačních materiálech poskytovatele k pořádané kampani
Den Země 2018 za odměnu ve výši 25 000 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
108/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a 1. zlínskou soukromou základní školou, s. r. o., se
sídlem nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO 05420792, jako nájemcem, jejímž
předmětem je nájem nebytových prostor o výměře 630 m2 v 5. NP budovy č. p. 3015, která
je součástí pozemku p. č. st. 2647 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za účelem vzdělávání žáků základní školy, pro činnost školní družiny, činnost
školního klubu a provoz výdejny jídla, za nájemné ve výši 248 684 Kč/rok bez DPH
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku ze směrnice č. 7/2014, o tvorbě a evidenci smluv, čl. 6 odst. 2. písm. a) a to za
účelem vystavení objednávky, na jejímž základě bude vybraným dodavatelem Českou
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, provedena
kompletace zásilek a jejich doručení prostřednictvím poštovních podmínek "Zásilky s
obsahem hlasovacích lístků" pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR, které se
uskuteční ve dnech 18. - 19. května 2018, v předpokládané výši do 420 tis. Kč bez DPH,

Usnesení
110/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
v rámci oslav 20. výročí partnerství a spolupráce měst Zlín (Česká republika),
Limbach-Oberfrohna (Německo) a Altenburg (Německo) prezentaci Filharmonie
Bohuslava Martinů v partnerských městech formou koncertů ve dnech 25. - 27. 5. 2018.

Usnesení
111/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140159 Divadelnímu souboru STUDIO T,
IČO: 0067010318 udělení krátkodobé výpůjčky místností č.115,116 ve Zlínském klubu
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204 podvypůjčiteli: Institut aktivního občanství, z.s., Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00
Praha 7, IČO: 22902546 za účelem uskutečnění jednodenní neziskové vzdělávací akce
"Demokracie pro mladé" v termínu 28. 4. 2018 od 10:00 do 19:00 hodin.
Usnesení
112/7R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. j. 133/2R/2018 ze dne 22. 1. 2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín, z.s. (IČ:
48472336), 13500 Kč, Jarní koncert, 25.3.2018, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín; pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy",
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele: Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín, z.s. (IČ: 48472336), 13500 Kč, Jarní
koncert, červen 2018, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín,
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení
113/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rámcová smlouva – opravy a
údržba v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína", a to dodavatele JOPEK
Servis, s.r.o., se sídlem Tečovice č.p 127, 763 02, IČO: 01583573, s nabídnutou hodnotou
slevy z ceníku RTS, a.s. ve výši 9,61%, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
114/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Rekonstrukce bytů č. 215,
323, 410, 422, 504, 508, 611 a 708 v BD Nad Ovčírnou 344, Zlín“, a to dodavatele
HARKO s.r.o., IČO: 63496585, se sídlem Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01,s
nabídkovou cenou 1 744 564 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
115/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Pohádkový les" dne 19. 5. 2018 od
12:00 do 18:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 v
prostorách Lesoparku Podlesí,
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01
Zlín, IČO: 75833514

Usnesení
116/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky k pořádání akce "FESTIVAL SETKÁNÍ STRETNUTIE 2018" ve
dnech 14. až 19. 5. 2018 od 9:00 do 24:00 hodin (příloha č. 1):
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství v okolí divadla a prostranství schodů před budovou divadla
- k ukončení akce dne od 14. do 19. 5. 2018 ve 24:00 hodin na prostranství v okolí
Městského divadla Zlín,
- k ukončení akce dne 17. 5. 2018 ve 23:00 hodin v objektu šapitó na pozemku Nadace T.
Bati při klaunském divadelním představení,
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2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. l na uvedených prostranstvích a po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, Tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín,
IČO: 00094838
Usnesení
117/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 pro uskutečnění akce "10. Narozeniny OC Zlaté
jablko" dne 12. 5. 2018 od 20:00 do 22:15 hodin a dne 13. 5. 2018 od 10:00 do 19:00
hodin:
- k ukončení akce 12. 5. 2018 ve 22:15 hodin pro konání ohňostroje,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. l na náměstí Míru ve dnech 12. a 13. 5. 2018 po dobu konání akce,
Pořadatel: LOCOMOTION, spol. s r. o., Smolenská 137/22, 101 00 Praha - Vršovice, IČO:
28316321

Usnesení
118/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. l při konání akce "Neznámá země" dne 25. 4. 2018 od 08:00 do 22:00 hodin na
náměstí Míru ve Zlíně,
pořadatel: Piranha Film s.r.o., Ppálená 27, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 269 04951

Usnesení
119/7R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné, kapesné,
pojištění, cestovní náklady) na zahraniční pracovní cestu do města Peking (Čína) pro:
- Ing. Milana Kladníčka, MBA, ředitele Městské policie Zlín
a to ve dnech 11. 4. - 4. 5. 2018
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Usnesení
120/7R/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 „Zpracování
provozního modelu zimního stadionu a navazující služby“,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, 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 nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Pavla Šafaříková, Odbor právní
Jana Holcová, Odbor ekonomiky a majetku
náhradníci:
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Romana Červíková, Odbor právní
Jana Sekaninová, Odbor ekonomiky a majetku

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v.r.

v.r.
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