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
20. schůze

22. 10. 2018

Usnesení
1/20R/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
jakožto
budoucím kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je
prodej zastavěné části pozemku p.č. 972/37 k.ú. Zlín o výměře do 12 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku č.p.
,
Bratří Sousedíků, Zlín za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 150 Kč/m2 bez
DPH
souhlasí s pověřením
odpovědného 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. 972/37 k.ú. Zlín o
výměře 12 m2 pro vybudování přístavby k půldomku č.p.
, Bratří
Sousedíků, 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/rok
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/20R/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 společností
Parolan a.s., Chrastěšovská 1309, 763 12 Vizovice, IČO 04635426, jakožto
budoucím kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je
prodej zastavěné části pozemku p.č. 3479/1 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 dle
geometrického zaměření stavby „VILY B“ na ulici Vývoz ve Zlíně za cenu
ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 350 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem
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doporučuje
zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180561 ze dne
05.06.2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Parolan a.s.,
Chrastěšovská 1309, 763 12 Vizovice, IČO 04635426, jakožto vypůjčitelem,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, jehož předmětem je rozšíření účelu
výpůjčky části pozemku p.č. 3479/1 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2, o
vybudování venkovních teras a vstupního schodiště, tj. dosavadní účel
výpůjčky "rozšíření stávající komunikace a vybudování nových sjezdů a
přístupů k novostavbám VILA domů" se mění nově na účel "rozšíření
stávající komunikace a vybudování nových sjezdů a přístupů k novostavbám
VILA domů a vybudování venkovních teras a vstupního schodiště ke stavbě
VILY B na části pozemku p.č. 3479/1 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2"
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
3/20R/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
Montessori Zlín o.s., se sídlem Buková 1722, Zlín, IČO 27048934, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 344 (prostor č. 93), ul. Nad Ovčírnou IV ve
Zlíně o výměře 175,6 m2 za účelem využití jako Centrum přirozeného
vzdělávání pro děti a rodiče za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/20R/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
Anmoli s.r.o., se sídlem L. Váchy 111, Zlín - Prštné, IČO 28357353, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 4211 - 4217 (č. jednotky 4217/6), ul.
Dlouhá ve Zlíně o výměře 22 m2 pro vzorkovou kancelář ke
kompostovatelným obalům a vzorkovnu reklamních předmětů, za nájemné
ve výši 640 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle
OZ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
5/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 1600060340 ze dne 16.01.2006 na
pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 12, který je součástí pozemku
p.č. st. 299 k.ú. Zlín, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Otto
Kamenským, Potoky 4314, 760 01 Zlín, IČO 18166431, jakožto nájemcem,
jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce o druhého
nájemce, tj. Bc. Lukáše Kamenského, DiS., Zlín - Štípa, Potoční 185, 763
14, IČO 03643760
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
6/20R/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
KAFKA a Spol. s.r.o., se sídlem Klabalská I 4292, Zlín, IČO 29270448,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání
v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 292, ul. Broučkova ve Zlíně o výměře 1
m2 za účelem umístění prodejního automatu na teplé nealkoholické nápoje
za nájemné ve výši 1240 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/20R/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
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p.č. 387/4 k.ú. Klečůvka o výměře 1335 m2 k
údržbě zeleně za nájemné ve výši 0,528 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 387/4 k.ú. Klečůvka o výměře 1335 m2 pro
doporučuje
zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
8/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemků p.č. 349/1 k.ú. Klečůvka o výměře 1445 m2 a
p.č. 350/10 k.ú. Klečůvka o výměře 330 m2 k údržbě zeleně za nájemné ve
výši 0,528 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/20R/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. 980/48 k.ú. Zlín o celkové výměře do 21 m2 pro úpravu a vybudování
zpevněných ploch v rámci realizace přístavby k domu č.p. 889, ul. Kotěrova,
Zlín dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/20R/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. 656/49 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře do 24 m2 pro sjezd z
komunikace a přístup na pozemek p.č. 656/11 k.ú. Malenovice u Zlína, Polní
I, Zlín - Malenovice dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OPP
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/20R/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 Rezidence Kvítková s.r.o., Hlinky 135/68, Staré Brno, 603 00
Brno, IČO 05145678, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, nejpozději do
31. 12. 2022, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p.č. 3516/1 a p.č. 615/10 k.ú. Zlín o celkové výměře do 375 m2 pro
vybudování parkovacích míst a úpravu chodníku v souvislosti s plánovanou
výstavbou bytového domu „Rezidence Kvítková“, na křižovatce ulic
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Kvítková – Díly II, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OMZ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
společností Rezidence Kvítková s.r.o., Hlinky 135/68, Staré Brno, 603 00
Brno, IČO 05145678, 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. 615/10 k.ú. Zlín
o celkové výměře do 25 m2 pro sjezd z komunikace v souvislosti s
plánovanou výstavbou bytového domu „Rezidence Kvítková“, na křižovatce
ulic Kvítková – Díly II, Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/20R/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 pozemku p.č.
1934/17 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 5 m2 pro sjezd z komunikace
a přístup na pozemky p.č. 87/1 a p.č. 1934/28 k.ú. Malenovice u Zlína k
budoucí novostavbě rodinného domu, ul. Zabrání, Zlín - Malenovice dle
podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi výpůjčky části pozemku p.č. 979/5 k.ú. Zlín o výměře 20
m2, schválené usnesením RMZ č.j. 28/23/2017 dne 20.11.2017 za účelem
výsadby živého plotu, vybudování parkovacího stání a umístění nádoby na
odpad, příslušející k bytové jednotce č. v domě č.p. 862 Kotěrova, Zlín, pro
vypůjčitele
dle čl. III.
Smlouvy o výpůjčce č. 4000171589, uzavřené dne 04.12.2017, s tříměsíční
výpovědní dobou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi
pověřuje
odpovědného náměstka primátora podpisem výpovědi

Usnesení
14/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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zpětvzetí výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním
podlaží budovy č.p. 4057 (prostor č. 91), ul. Zálešná I ve Zlíně o výměře
58,45 m2 schváleného usnesením RMZ č.j. 1/8R/2017 dne 18.4.2017, pro
nájemce SKLÁDANKA, z.s., Tyršova 750, Zlín – Malenovice, IČO
04644450, k provozování tvořivé dílničky a kavárničky v centru
SKLÁDANKA
Usnesení
15/20R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 15/18R/2018 ze dne 24.9.2018 ve znění
"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. 761/76 k.ú. Louky nad Dřevnicí o
výměře do 4 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a přístupu na
pozemky ve vlastnictví vypůjčitele k budoucí novostavbě rodinného domu a
garáže na ulici Záhumení V, Zlín - Louky, dle podmínek OSaDŘ”
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. 761/78 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 4 m2 pro
vybudování sjezdu z komunikace a přístupu na pozemky ve vlastnictví
vypůjčitele k budoucí novostavbě rodinného domu a garáže na ulici
Záhumení V, Zlín - Louky, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/20R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p.č. 235/5 k.ú. Klečůvka o výměře 43 m2, p.č. 301/5
k.ú. Klečůvka o výměře 14 m2 a p.č. 626/1 k.ú. Klečůvka o výměře 360 m2
pro přístup na pozemek p.č. 236/2 k.ú. Klečůvka

Usnesení
17/20R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p.č. 235/5 k.ú. Klečůvka o výměře 43 m2 a p.č. 301/5
k.ú. Klečůvka o výměře 14 m2 pro přístup k pozemkům p. č. 302/1, p.č.
302/2 a p.č. 301/4 vše k. ú. Klečůvka

Usnesení
18/20R/2018

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnost stesky a cesty)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a
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6826, 760 01 Zlín a
jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích p.č. 711/1 k.ú. Jaroslavice u
Zlín a p.č. 711/2 k.ú. Jaroslavice u Zlína za účelem zajištění přístupu
oprávněného na pozemky p.č. 708, p.č. 709/1 a p.č. 709/2 vše k. ú.
Jaroslavice u Zlína
Usnesení
19/20R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, přípojkový pilíř NN v rámci
akce „Zlín-Mladcová,
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. 102/1, p.č. 605/1, p.č. st. 980 k.ú. Mladcová
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
20/20R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, skříňě NN v rámci akce
„Jaroslavice,
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. 62/16, p.č. 596/3 k.ú. Jaroslavice u Zlína
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/20R/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 GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
jakožto investorem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení plynárenského zařízení v rámci akce „ZTV Malenovice u Zlína,
lokalita Svárovec – plynovod, plynovodní přípojky“ úplatně jednorázově za
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cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 689/8 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
22/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy –
plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Zlín - Pasecká“ úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 2241/4, p.č. 3491/1 k.ú. Zlín
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
23/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o podnájmu č. 1600092378 ze dne
15.01.2010 na podnájem bytu v objektu č.p. 564, který je součástí pozemku
p.č. st. 685 k.ú. Malenovice u Zlína mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto podnajímatelem a
jakožto podnájemci, jehož předmětem je změna způsobu úhrady
vodného a stočného z paušální úhrady na úhradu zálohovou s následným
vyúčtováním dle skutečné spotřeby, a dále TUV a topení se zálohovou
úhradou s následným vyúčtováním dle skutečné spotřeby, s účinností od
podpisu dodatku smluvními stranami
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
24/20R/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
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3890/2 k.ú. Zlín o výměře
250 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
25/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1600081754 ze dne
30.12.2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu části pozemku p.č. 1463/9 o výměře 120 m2 k.ú. Příluky u
Zlína k zahrádkářskému účelu ke dni 30.11.2018.
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
26/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a SVJ domu Tyršova 951 ve Zlíně-Malenovicích,
Tyršova 951, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 06220878, jakožto stavebníkem,
na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací, jejímž předmětem je
úprava části vstupu do domu na bezbariérový, na pozemku p.č. 860/3 k.ú.
Malenovice u Zlína o výměře do 23 m2
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
27/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení záměru pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním
podlaží budovy č.p. 4057 (prostor č. 91), ul. Zálešná I ve Zlíně o výměře
58,45 m2 schváleného usnesením RMZ č.j. 00/18R/2018 dne 24.9.2018

Usnesení
28/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
technické části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9201), ul. Broučkova, Zlín Příluky o výměře 56 m2 pro stávajícího nájemce

Usnesení
29/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. a 3. nadzemním podlaží
bytové části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9001), ul. Broučkova, Zlín - Příluky
o výměře 57,7 m2 pro stávajícího nájemce

Usnesení
30/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
nebytové části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9102), ul. Broučkova, Zlín Příluky o výměře 53,88 m2 pro stávajícího nájemce
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Usnesení
31/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží bytové
části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9003), ul. Broučkova, Zlín - Příluky o
výměře 76,6 m2 pro stávajícího nájemce

Usnesení
32/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
nebytové části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9101), ul. Broučkova, Zlín Příluky o výměře 467,96 m2 pro stávajícího nájemce

Usnesení
33/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží bytové
části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9002), ul. Broučkova, Zlín - Příluky o
výměře 53 m2 pro stávajícího nájemce

Usnesení
34/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání ve 2. nadzemním podlaží
nebytové části budovy č.p. 292 (č. nebytu 9111), ul. Broučkova, Zlín Příluky o výměře 108,55 m2 pro stávajícího nájemce

Usnesení
35/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 768/480 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2
pro údržbu zeleně

Usnesení
36/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 1036/4 k.ú. Malenovice u Zlína (díl 6)
o výměře 140 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
37/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1226/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do
15 m2 pro sjezd z komunikace

Usnesení
38/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 620/45 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro
parkovací stání

Usnesení
39/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3249/17 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro
parkovací stání

Usnesení

Rada města Zlína
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40/20R/2018

schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/52 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro
parkovací stání

Usnesení
41/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 52 m2
pro úpravu sjezdu z komunikace

Usnesení
42/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170985 ze dne
2. 8. 2017, jehož předmětem je změna osob na straně vypůjčitele částí
pozemků p.č. 675/15 a p.č. 1174/1 k.ú. Prštné o výměře 50 m2

Usnesení
43/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
EURO CAR Zlín, s.r.o., Vizovická 4097, Příluky, Zlín, 76001, IČO
48532967, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku
p.č. 1463/9 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 150 m2 pro vybudování
parkovacích stání dle podmínek OSaDŘ a OPP, na dobu neurčitou, s
účinností dnem uveřejnění smlouvy o nájmu v centrálním registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, za nájemné ve výši 15% CMZ, tj. 188 Kč/m2/rok
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a společností
EURO CAR Zlín, s.r.o., Vizovická 4097, Příluky, Zlín, 76001, IČO
48532967, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č.
1463/9 o výměře 150 m2 k.ú. Příluky u Zlína pro vybudování parkoviště za
cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 250 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
44/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170907 ze dne
10.07.2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím pro dům
Jarolímkovo náměstí 1216, Zlín-Malenovice, IČO 29285461, jakožto
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna doby platnosti smlouvy o výpůjčce
z doby určité, po dobu provádění stavebních prací, nově na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1934/21 k.ú. Malenovice u
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Zlína o výměře 4 m2 pro vybudování zpevněné plochy pro nádoby na odpad
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
45/20R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 10/25R/2016 ze dne 19.12.2016 ve znění
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací, s
účinností od data podpisu smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka pozemku p.č. 1400/14 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 1304 m2 pro
výstavbu nové komunikace zajišťující příjezd do lokality Boněcko a části
pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 130 m2 pro opravu
stávající komunikace, s podmínkou, že stavba komunikace bude po
kolaudaci převedena bezúplatně do majetku statutárního města Zlína, dle
podmínek OSaDŘ"
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 1400/14 k.ú. Příluky u Zlína o výměře
1304 m2 pro výstavbu nové komunikace zajišťující příjezd do lokality
Boněcko a části pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 130
m2 pro úpravu části stávající komunikace, na dobu určitou po dobu
provádění stavebních prací, do doby převodu vlastnického práva k nově
vybudované komunikaci do vlastnictví statutárního města Zlína, nejdéle však
do 31.12.2028, s účinností dnem uveřejnění v centrálním registru smluv, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, s
podmínkou, že stavba komunikace bude po dokončení nabídnuta k
bezúplatnému převodu do majetku statutárního města Zlína, dle podmínek
OSaDŘ a OKaRDS
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
46/20R/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
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10. 2018,
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 nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
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č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10. 2018,
pověřuje
příslušného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohod,
jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
47/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění garážové jednotky č. 605 v budově bez čp/če na
pozemku p. č. st. 925, v obci Zlín, k. ú. Příluky u Zlína, za nájemné ve výši
700 Kč + DPH, s podmínkou složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného vč. DPH, tj. 2 541 Kč pro stávajícího uživatele.

Usnesení
48/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 25/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.20 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
49/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č. 6 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
50/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení usnesení Rady města Zlína č. 59/2R/2018 ze dne 22.1.2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č.
1600012699 uzavřené dne 29.1. 1999 společností Pohřebnictví Zlín, s. r.o.,
se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO: 47901519, jako mandatářem a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako mandantem, na základě kterého bude společnost
Pohřebnictví Zlín, s.r.o., namísto statutárního města Zlína zajišťovat a
realizovat úkony a povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště uvedené v
zákoně č,. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
za odměnu ve výši 60 tis. Kč za rok a pověřuje Ondřeje Bětáka, náměstka
primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětného dodatku a jeho
podpisem."

Usnesení
51/20R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
informaci o nuceném přechodu 1 kusu akcie společnosti Česká spořitelna,
a.s., IČO 45244782 ve vlastnictví statutárního města Zlína na hlavního
akcionáře Erste Group bank AG a to za cenu 1.328,- Kč připadajících na
jednu akcii společnosti dle znaleckého posudku vypracovaného znaleckým
ústavem společností KPMG Česká republika, s.r.o.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.
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Usnesení
52/20R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
primátora statutárního města Zlína vedením přípravy projektu, přípravou
žádosti o dotace, jejím podpisem včetně příloh a jejím předložením
poskytovateli dotace

Usnesení
53/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 1a a 1b,
2. podobu 25. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
III dle přílohy č. 2.

Usnesení
54/20R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína, číslo 51/7R/2013 ze dne 2. 4. 2013, ve znění:
Rada města Zlína schvaluje přípravu projektového záměru "Rozhledna Zlín Vršek", pověřuje MUDr. Miroslava Adámka, primátora, všemi potřebnými
úkony souvisejícími se zajištěním přípravy projektového záměru.

Usnesení
55/20R/2018

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

Usnesení
56/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
kupní smlouvu na prodej vyřazeného služebního vozidla - nákladního
automobilu, Multicar 2510, RZ: 3Z8 6147, mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
kupujícím,
prodáno nejvyšší nabídce za kupní cenu 21.500,- Kč,
pověřuje
náměstka primátora pro oblast majetkové správy, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy a podpisem,

Usnesení
57/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby "Rámcová smlouva na poskytování služeb pro kopírování,
tisk, faxování a skenování",
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast IT, realizací některých
úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a
jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka ze
zadávacího řízení v zákonem stanovených případech, realizací některých
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úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
člen Rady města Zlína, odpovědný za oblast IT
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
člen Rady města Zlína, odpovědný za oblast realizace investičních akcí
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
58/20R/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 dodávky „Rámcová
kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně
příslušenství“,
pověřuje
náměstka primátora, odpovědného za oblast informatiky, 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 zadávací řízení ve složení:
členové:
náměstek primátora odpovědný za oblast informatiky
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
náměstek primátora odpovědný za oblast realizace investičních akcí
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
59/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Výměna
oken v objektu radnice za repliky - dvorní trakt"
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast vnitřní správy, 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
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- komis pro zadávací řízení ve složení:
členové:
člen Rady města Zlína, zodpovědný za oblast vnitřní správy
Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
člen Rady města Zlína, zodpovědný za oblast ekonomiky a majetku
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
60/20R/2018

Rada města Zlína
jmenuje
komisi pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce "Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou
v Přílukách" ve složení:
členové:
1) člen Rady města Zlína odpovědný pro oblast dopravy
2) Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
3) Pavla Čuprová, Odbor právní
náhradníci:
1) člen Rady města Zlína odpovědný pro oblast ekonomiky a financí
2) Hana Večerková, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
3) Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
61/20R/2018

Rada města Zlína
jmenuje
Komisi pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce "Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní
4699, Zlín" ve složení:
členové:
1) člen Rady města Zlína odpovědný pro oblast bydlení
2) Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
3) Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci:
1) člen Rady města Zlína odpovědný pro oblast školství
2) Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
3) Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
62/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části
Zlín – Klečůvka“, a to dodavatele HAGEMANN a.s., se sídlem Hradní
27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 26826925, s nabídkovou
cenou 1 572 472,00 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
63/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dohody o ukončení platnosti rámcové smlouvy č. 4000180735
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uzavřené dne 10.5.2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 a firmou JOPEK Servis, s.r.o., se
sídlem Tečovice č.p. 127, 763 02, IČO: 01583573,
- výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Rámcová
smlouva - opravy a údržba v bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Zlína"
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast bydlení, dojednáním
náležitostí a podpisem dohody o ukončení platnosti smlouvy, dále realizací
některých úkonů v uvedeném výběrovém řízení, zejména schválením
podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit
uchazeče či zájemce z výběrového řízení a realizací některých úkonů,
souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
člen Rady města Zlína, odpovědný za oblast bydlení
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Romana Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
n á h r a d n í c i:
člen Rady města Zlína, zodpovědný za oblast správy majetku
Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů
Pavla Čuprová, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
Usnesení
64/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Nákup
bruslařských trenažerů včetně příslušenství" zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o
zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Nákup bruslařských
trenažerů včetně příslušenství", a to dodavatele HOCKEY PRO COMPANY,
s.r.o., se sídlem Za Hřibem 5477, 76001 Zlín, IČO: 04683170, s nabídkovou
cenou 3.250.000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
pověřuje
člena Rady města Zlína, zodpovědného za oblast sportu, podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem

Usnesení
65/20R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s postoupením Smlouvy o dílo č. 4400160052 ze dne 18.4.2016, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924, jako objednatelem, a Ing.
Ladislavem Alstrem - Projektová kancelář A-S, Družby 1381, Holešov, IČ:
61405230, jako zhotovitelem, a to tak, že práva a povinnosti vyplývající pro
zhotovitele z uvedené smlouvy budou v plném rozsahu převedena na Ing.
Kamila Prokůpka, sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČ: 7231848.
pověřuje
náměstka primátora, případně člena Rady města Zlína, odpovědného za
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oblast dopravy, písemným vyhotovením uvedeného souhlasu a jeho
podpisem
Usnesení
66/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem
Zlín, IČ 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako
objednatelem a Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ
28360125, se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, jako
advokátem, jejímž předmětem je závazek advokáta zpracovat právní
analýzu, jejíž předmět je definován v příloze tohoto usnesení, a to za cenu ve
výši 1 500 kč bez DPH za jednu hodinu poskytování právních služeb,
nejvýše však za cenu ve výši 170 000 Kč bez DPH
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast bydlení dojednáním ostatních
náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
67/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků o dodávkách vody mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
společností Moravská vodárenská,a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 772 11
Olomouc, IČ 61859575, k odběrnému místu pohřebiště Filmová 412.
pověřuje
odpovědného náměstka primátora za oblast zásobování vodou, teplem a
jinými druhy energií dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180042 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO: 00283924 a
zhotovitelem stavby Společnost KKS+SMO, se sídlem: KKS, spol. s r.o.,
Příluky 386, 760 01 Zlín, společníci: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01
Zlín, IČO: 42340802 a SMO a.s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice,
IČO:42339839, na stavbu "Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací
ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká", jehož předmětem je
rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 178
371,50 Kč bez DPH
pověřuje
člena Rady města Zlína zodpovědného za oblast dopravy dojednáním
ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
69/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na služby "Vypracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení
Podlesí - Kocanda" č. 4400160001 ze dne 7. 1. 2016, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.
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s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, jako
zhotovitelem, jehož předmětem jsou změny termínů ukončení plnění
jednotlivých částí díla,
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy dojednáním
náležitostí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a jeho podpisem.

Usnesení
70/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924, jako objednatelem a společností
REPAVIA STAV s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, IČO 059
63 877 jako zhotovitelem, jejímž předmětem jsou dodávky na akci „Výměna
oken školy Dřevnická 1788, Zlín, I. etapa“, s celkovou cenou za dílo ve výši
451 948,64 Kč bez DPH,
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast školství, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy o dílo a jejím podpisem.

Usnesení
71/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce "Zateplení
objektu MŠ Slovenská 3660" č. 2000180088 ze dne 20. 7. 2018, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako objednatelem a společností REDAL AKTIV CZ s.r.o.,
se sídlem Zábraní 589, 763 61 Napajedla, IČO 03331903, jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 31. 12. 2018 a
navýšení ceny za dílo o 161 141 Kč bez DPH,
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast školství dojednáním
ostatních náležitostí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a jeho podpisem.

Usnesení
72/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Mateřskou školu Zlín, Osvoboditelů 3778,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO
71007695, jako půjčitele s uzavřením smlouvy o výpůjčce se Základní
školou Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkovou organizací, se sídlem
Štefánikova 2514, 761 15 Zlín, IČO 71008080, jako vypůjčitelem, jejímž
předmětem je bezplatné poskytnutí nebytového prostoru v budově č. p. 3778
na pozemku p.č. st. 4594 o výměře 354,84 m2 a části pozemku p. č. 281/2 o
celkové výměře 1 105 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Zlín (ul. Osvoboditelů) za
účelem provozu školní družiny základní školy, na dobu neurčitou, s 3
měsíční výpovědní lhůtou
pověřuje
náměstkyni/ka odpovědného za školství podpisem předmětného souhlasu.

Usnesení

Rada města Zlína

- 19 -

73/20R/2018

schvaluje
uzavření kupní smlouvy na "Dodávku a výměnu vozidlových radiostanic pro
jednotky SDH obce a oddělení krizového řízení a obrany" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako kupujícím a KOMO-COM s.r.o., se sídlem Bavorská 856/14, 155 00
Praha 5, IČO: 26007282, jako prodávajícím, s celkovou cenou 225 956 Kč
bez DPH,
pověřuje
náměstka primátora odpovědného pro oblast bezpečnosti a krizového řízení
dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
74/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o postoupení práv a povinností ze servisní
smlouvy, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČ: 00283924, jako postoupeným, Zdeňkem Ostrožíkem zabezpečovací systémy, Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, IČ: 10573321, jako
postupitelem a společností ZASYS – Zabezpečovací systémy s.r.o., se
sídlem Budovatelská 4821, 760 05 Zlín, IČ: 02087219, jako postupníkem,
jejíž předmětem je postoupení práv a povinností z uzavřené servisní
smlouvy, týkající se napojení elektrické zabezpečovací signalizace
střežených objektů (EZS) a elektrické požární signalizace (EPS) na pult
centralizované ochrany (PCO) a poskytování servisních služeb a údržby k
těmto dílům.
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
75/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky
zemního plynu č. ZP_00283924_2018_2019 ze dne 12. 6. 2017, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako zákazníkem a společností E.ON Energie, a. s., se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, jako
obchodníkem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o odběrné
místo (OM) na adrese Příluky 2 ve Zlíně
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
76/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Dohody o předčasném užívání stavby Pamatník Tomáše Bati" na
pozemku st. p. č. 2636 v k. ú. Zlín mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, jako stavebníkem a společností
Zlínstav a.s. , se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669, jako
zhotovitelem , obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky
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předčasného užívání části stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon)
pověřuje
náměstka primátora, případně člena Rady města Zlína, odpovědného za
oblast investičních akcí dojednáním ostatních náležitostí této dohody, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
77/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- přepis odběrného místa elektrické energie č. EAN 859182400212429311
na adrese Památník Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín ze
společnosti Zlínstav a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669 na
statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 u E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČO 28085400
- uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro objekt Památník
Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín se stávajícím
dodavatelem elektrické energie do tohoto objektu, a to E.ON Energie, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO
26078201
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
příslušných dokumentů, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
78/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako konečným spotřebitelem a Zlínským
krajem se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jako
dodavatelem, jejímž předmětem bude přefakturace energií (voda, teplo)
spotřebovaných ve vypůjčených prostorách v budově č.p. 2734 na náměstí T.
G. Masaryka ve Zlíně (zázemí Památníku Tomáše Bati) v souladu se
smlouvou o výpůjčce předmětných prostor
pověřuje
odpovědného náměstka primátora za oblast kultury dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/20R/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 Mamma
HELP, z. s., Koněvova 2442/150, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 70099880,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka sdílených nebytových
prostor - místností č. 209, 210, 219, 223 ve 2. NP budovy č.p. 204, která je
součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem cvičení žen s
onemocněním karcinomu prsu provozované prostřednictvím Mamma HELP,
z. s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve znění smlouvy dle
přílohy č.1.
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast kultury jejím uzavřením a
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podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Tyátr
ModroDiv, z.s., Příkrá 3569, 760 01 Zlín, IČO: 06273777, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka sdílených nebytových prostor místností č. 115, 116 v 1. NP budovy č.p. 204, která je součástí pozemku p.
č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem poskytování veřejně prospěšných
činností v oblasti umělecké - hudební, taneční, divadelní a sociálněpedagogické pro herce s poruchami autistického spektra (PAS) na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve znění smlouvy dle přílohy č.2.
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast kultury jejím uzavřením a
podpisem
Usnesení
80/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako organizátorem a Armádní Servisní,
příspěvkovou organizací, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČO:
60460580, jako poskytovatelem, jejímž předmětem bude zajištění uspořádání
výstavy fotografií z vojenských misí Armády České republiky s názvem
"Ten druhý život" v rámci oslav 100. výročí Dne válečných veteránů, a to ve
dnech 5. 11. 2018 - 16. 11. 2018 v prostorách budovy radnice, náměstí Míru
12, Zlín, v Galerii II. patro a
pověřuje
primátora statutárního města Zlína dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a spolkem Sokolská župa Hanácká,
1. máje 214/12, 767 01 Kroměříž, IČO: 46998489 jako obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na pořízení
župního praporu
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast kultury dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.01.2019 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající v
prodloužení doby určité, na kterou bylo zřízeno:
a) 1 pracovní místo "správce Parku Komenského" v oddělení městské zeleně,
Odbor městské zeleně, a to na dobu neurčitou,
b) 1 pracovní místo "provoz a údržba - zámek" v oddělení v oddělení
hospodářské správy, Odbor vnitřní správy, a to na dobu neurčitou.
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Usnesení
83/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s působením mateřské školy určené pro děti zaměstnanců
Krajské nemocnice T. Bati , a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO
27661989, na území statutárního města Zlína, na adrese Havlíčkovo nábřeží
600, 762 75 Zlín
pověřuje
náměstkyni/ka primátora odpovědného za školství, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
84/20R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením Pravidel Kulturního fondu města Zlína schválených
Zastupitelstvem města Zlína dne 23. 3. 2013 č. usnesení 26/17Z/2017,
souhlasí
se zrušením Statutu Kulturního fondu města Zlína, schválených
Zastupitelstvem města Zlína dne 07. 11. 2013 č. usnesení 39/22Z/2013,
souhlasí
s novým zněním Pravidel Kulturního fondu statutárního města Zlína,
souhlasí
s novým zněním Statutu Kulturního fondu statutárního města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
85/20R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením Pravidel Filmového fondu statutárního města Zlína schválených
Zastupitelstvem města Zlína dne 23. 3. 2013 č. usnesení 26/17Z/2017,
souhlasí
s novým zněním Pravidel Filmového fondu statutárního města Zlína,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
86/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "NA SVATÉHO
MARTINA, KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA" dne 9. 11. 2018 od 17:00 do 20:00
hodin: - na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze
OZV č. 33/2004 v místní části Příluky ul. Dolní dědina, Peroutkovo nábřeží,
lávka Z2, cyklostezka Bartošova čtvrť a zahrada Restaurace Přístav,
pořadatel: Sdružení za zdravé Příluky, Dolní dědina 238, 760 01 ZlínPříluky, IČ: 26610612

Usnesení
87/20R/2018

Rada města Zlína
stanovuje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "MARTINSKÉ
HODY 2018" dne 10. 11. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, v místní části
Příluky,

- 23 -

pořadatel: Sdružení za zdravé Příluky, Dolní dědina 238, 760 01 ZlínPříluky, IČ: 26610612
Usnesení
88/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Martínci" dne 11.
11. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství před
kostelem sv. Filipa a Jakuba p. č. 3565/24 v k. ú. Zlín,
pořadatel: Základní umělecká škola Zlín, příspěvková organizace,
Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín, IČ: 00838926

Usnesení
89/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné,
kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do města
Brusel (Belgie), která je zaměřena na editory Radničních zpravodajů větších
měst, a to pro
Zdeňka Dvořáka, tiskového mluvčího, ve dnech 12. - 14. 11. 2018.

Usnesení
90/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smluv na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Zlín, ul. Dřevnická, úprava veřejného prostoru u škol včetně místních
komunikací" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a firmou STAVTRADE 97
Zlín, s.r.o., Prostřední 2613, 760 01 Zlín, IČ: 25500082, jako příkazníkem,
za cenu 275 000 Kč bez DPH
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smluv s
vybraným uchazečem.

Usnesení
91/20R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Oprava povrchu
MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu" ze dne 10.9.2018 uzavřené se
společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 48035599, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce a navýšení ceny díla o 191 897,46 Kč bez DPH
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného pro oblast dopravy, sjednáním
náležitostí a podpisem dodatku
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MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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