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
Rady města Zlína
21. schůze
Usnesení
1/21R/2018

1. 11. 2018
Rada města Zlína
pověřuje
1)výkonem některých agend uvolněného člena Zastupitelstva města Zlína ve
funkci člena Rady města Zlína takto:
Michal Čížek
- oblast dopravy a cyklodopravy
- oblast stavební
- správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Technické služby
Zlín, s.r.o., Technické služby Zlínsko, s.r.o., Dopravní společnost ZlínOtrokovice, s.r.o.,
2) výkonem některých agend neuvolněné členy Zastupitelstva města Zlína ve
funkcích členů Rady města Zlína takto:
Jana Bazelová
- spolupráce s primátorem v oblasti cestovního ruchu
- spolupráce na projektech pro zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti
Mgr. Pavel Simkovič
- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti školství
- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti bydlení
Miroslav Chalánek
- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti mládeže, tělovýchovy a
sportu - spolupráce s komisemi místních částí
Ing. Jiří Jaroš
- spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti IT a eGoverment spolupráce s primátorem v oblasti UTB

Usnesení
2/21R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Zlína:
- kandidát č. 4, volební strana č. 5 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,
pan Ondřej Běták, Zlín, ke dni 31.10.2018,
- kandidátka č. 3, volební strana č. 8 - ANO 2011, paní Dana Kovaříková,
Zlín, ke dni 31.10.2018,
schvaluje
předání osvědčení o tom, že na základě Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva města Zlína, konaných dne 5. a 6. 10. 2018, se stal členem
Zastupitelstva města Zlína:
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- kandidát č. 10, volební strana č. 5 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, pan
Roman Macek, Zlín, ke dni 01.11.2018.
- kandidát č. 10, volební strana č. 8 - ANO 2011, pan Václav Kovář, Zlín, ke
dni 01.11.2018
Usnesení
3/21R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
1) Přehled možných zdrojů rizik a ohrožení u SMZ a ORP Zlín
2) Orgány krizového řízení u SMZ (obce s rozšířenou působností)
3) Složení a funkce v následujících zvláštních orgánech a komisích u SMZ
pro volební období 2018 - 2022 s účinností od 1.11.2018:
- Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín)
- Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín)
- Povodňové komise statutárního města Zlína
- Povodňové komise ORP Zlín
4) Složení a funkce v následujících zvláštních orgánech a komisích u SMZ
pro volební období 2018 - 2022 s účinností od 1.11.2018:
- Komise pro zabezpečení regulačních opatření u SMZ a ORP Zlín
a) Komise přídělového hospodářství u SMZ a ORP Zlín
b) Komise distribuční (výdejny lístků) u SMZ a ORP Zlín
c) Komise pro kontrolu regulačních opatření u SMZ a ORP Zlín
- Skupiny pro obnovu poškozeného území SMZ a ORP Zlín
- Městského operačního štábu SMZ
5) Systém a odpovědnost za vyrozumění a informování o vzniku mimořádné
události nebo krizové situace u SMZ

Usnesení
4/21R/2018

Rada města Zlína
zřizuje
následující komise Rady města Zlína pro volební období 2018 – 2022:
• finanční a ekonomická
• životního prostředí
• pro strategické plánování
• bytového hospodářství
• výstavby a územního rozvoje
• majetková
• sociální a pro zdravotně postižené
• dopravní
• pro výchovu a vzdělávání
• pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU
• tělovýchovy, mládeže a sportu
• kulturní
• pro spolupráci města a státní památkové péče

Usnesení
5/21R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č. 55/22R/2017 ze dne 6. 11. 2017 v části: RMZ bere na
vědomí termíny zasedání Rady města Zlína v roce 2018 - 21. RMZ - 5. 11.,
22. RMZ - 19. 11., 23. RMZ - 3. 12., 24. RMZ - 17. 12. 2018
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bere na vědomí
termíny zasedání Rady města Zlína do konce roku 2018:
22. RMZ - 12. 11.
23. RMZ - 26. 11.
24. RMZ - 10. 12.
termín zasedání Zastupitelstva města Zlína do konce roku 2018 :
1. ZMZ - 13. 12.
Usnesení
6/21R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, funkcí
oddávajících na volební období 2018 - 2022 tyto členy Zastupitelstva města
Zlína:
Michaela Blahová
Ing. Jiří Jaroš
Bc. Milan Klajn
MgA. Petr Michálek
PhDr. Mgr. Ivo Mitáček
Mgr. Martin Pášma
Pavel Sekula
Mgr. Pavel Simkovič
Mgr. Hynek Steska
Mgr. Pavel Stojar

Usnesení
7/21R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
pana Michala Čížka, člena Rady města Zlína, k zastupování a právnímu
jednání jménem statutárního města Zlína v těchto záležitostech:
1) ve správních řízeních vedených na úseku:
- katastru nemovitostí, pokud souvisejí se stavbami dopravní infrastruktury
nebo s pozemky, na kterých se dopravní infrastruktura nachází či na nich má
být vybudována,
- pozemních komunikacích, provozu na pozemních komunikacích, silniční
dopravy a drah,
- územního plánování a stavebního řádu,
2) při právních jednáních souvisejících s problematikou dopravy, stavbami
dopravní infrastruktury, nebo s pozemky, na kterých se dopravní
infrastruktura nachází či na nich má být vybudována, zejména při uzavírání,
změnách a ukončování:
- smluv o nabytí a zcizení věcí,
- smluv o nájmu, výpůjčce, pachtu a obdobných smluv,
- smluv o věcných právech k cizím věcem (právo stavby, služebnosti,
zástavní právo, apod.)
- smluv o právu provést stavbu,
- smluv o vybudování, opravách či rekonstrukcích staveb a úpravách
pozemků,
- dotačních smluv,
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- dohod o narovnání,
- dohod o náhradě škody,
- dohod o vzdání se práva,
- dohod o zastoupení,
- smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a obdobných smluv,
- smluv o sdružení za účelem spolupráce a koordinace v oblasti dopravy,
3) v soudních, rozhodčích, mediačních, exekučních, insolvenčních, trestních
či daňových řízeních týkajících se záležitostí uvedených výše v bodech 1) a
2), a
4) v záležitostech týkajících se správy majetkových účastí statutárního města
Zlína v obchodních korporacích Technické služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086,
Technické služby Zlínsko, s.r.o., IČ 03299864, a Dopravní společnost ZlínOtrokovice, s.r.o., 60730153,
přičemž toto pověření se uděluje do doby jeho odvolání, nejdéle však do
ukončení výkonu funkce člena Rady města Zlína.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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