Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
1. schůze

8. 1. 2018

Usnesení
1/1R/2018

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 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. 972/37 k.ú. Zlín o
výměře 30 m2 pro vybudování přístupového chodníku a zpevněných ploch kolem domu
dle podmínek OSaDŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
2/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3/18 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 17.5.2010
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a
a
jakožto
nájemcem, jehož předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce nebytového prostoru
v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4204
, ul. Vodní ve Zlíně o nájemce
,
, jediným nájemcem se stává
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
3/1R/2018

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 neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemků p.č. 591/1 a p.č. 591/5
k.ú. Racková o celkové výměře do 15 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek
p.č. 466/10 k.ú. Racková k budoucí novostavbě rodinného domu, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
4/1R/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, 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, přípojková skříň NN - pilíř v
rámci akce „Zlín-Kvítková, stat. město, přeložka kabelu NN“ úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 3191/1,
p.č. 3191/93, p.č. 3191/94 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
5/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170868 uzavřené dne 30. 6. 2017
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
jakožto půjčitelem, UFARD, s.r.o., Malá 5654, Zlín, IČ 05404851, jakožto dosavadním
vypůjčitelem a ERZAL s.r.o., Spojovací 115, Kvítkovice,765 02 Otrokovice, IČ 27723119,
jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p.č.
3565/39 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 z UFARD, s.r.o., Malá 5654, Zlín, IČ 05404851, nově
na ERZAL s.r.o., Spojovací 115, Kvítkovice,765 02 Otrokovice, IČ 27723119 pro umístění
restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s provozovnou "Fajnšmekr" nacházející se v
přízemí domu č.p. 64 náměstí Míru, Zlín, z důvodu změny provozovatele
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000170906, uzavřené dne 31. 7. 2017
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
jakožto půjčitelem a E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ 28085400, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení doby
výpůjčky části pozemku p. č. 446/1 k. ú. Zlín a snížení výměry předmětu výpůjčky z 550
m2 na 469 m2 (o plochu 81 m2, plocha veřejných chodníků), pro výkopové práce a uložení
zeminy v průběhu prací na opravě hydroizolace a uzemnění objektu č.p. 4200, Vodní, Zlín
pro E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400
na dobu určitou do 31. 5. 2018
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699
(prostor č. 9091), ul. Okružní ve Zlíně o výměře 17,94 m2

Usnesení
8/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je snížení výměry
předmětu nájmu, tj. pozemku p.č. 400/56 k.ú. Prštné, z původní výměry 359 m2 na novou
výměru 174 m2

Usnesení
9/1R/2018

Rada města Zlína
2

schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 400/56 k.ú. Prštné o výměře 185 m2
Usnesení
10/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit právní subjektivitu stávajícího nájemce objektu
který je součástí
pozemku p.č. st. 691 k.ú. Zlín včetně pozemku p.č. st. 691 k.ú. Zlín z fyzické osoby
na právnickou osobu Pivnice pod Lipou s.r.o., IČ 06652476, účel využití
objektu a ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají beze změn

Usnesení
11/1R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3249/19 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 pro umístění
prodejního stolu za účelem sezonního prodeje ovoce a zeleniny

Usnesení
12/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemky p.č. 900/2 o výměře 9207 m2, p.č. 912/5 o výměře 272 m2,
p.č. 936/2 o výměře 4562 m2, p.č. 936/10 o výměře 4882 m2 a p.č. 1545/4 o výměře 684
m2 vše k.ú. Příluky u Zlína

Usnesení
13/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/63 k.ú. Zlín o výměře 73 m2 a část pozemku p.č.
732/57 k.ú. Zlín o výměře 47 m2

Usnesení
14/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p.č. 673/944 k.ú. Zlín o výměře 27 m2 a p.č. 673/40
k.ú. Zlín o výměře 40 m2

Usnesení
15/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku 3152/7 k.ú. Zlín o výměře do 130 m2

Usnesení
16/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1122/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 400 m2

Usnesení
17/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 294 k.ú. Klečůvka o výměře 142 m2

Usnesení
18/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3124/12 k. ú. Zlín o výměře do 20 m2

Usnesení
19/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/21 k.ú. Zlín o výměře do 3 m2

Usnesení
20/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3247/13 k.ú. Zlín o celkové výměře do 15 m2

Usnesení
21/1R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3530/17 k.ú. Zlín o celkové výměře do 20 m2
Usnesení
22/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu
Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 1.
2018,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci,
jejímž předmětem je nájem bytu
Masarykova 1242 ve Zlíně - Malenovicích, o
velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 40 Kč/m2, s účinností ode dne 1. 2.
2018,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti
1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 28 Kč/m2, s účinností ode dne 1. 2. 2018,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
Družstevní 4509 ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 28 Kč/m2, s účinností ode dne 1. 2.
2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv a
dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
23/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky nájmů volných bytů dle seznamu č. 1 zájemcům, kteří jsou
zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt.

Usnesení
24/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky nájmu volného bytu č. 331 na ul. Podlesí IV 5348 ve Zlíně o
velikosti 2 + kk, celková plocha 71,42 m2, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci
žadatelů o městský byt, přičemž výše nájemného za tento byt je stanovena v částce 79,53
Kč/m2 a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1/2 roku s možností prodlužování po 1/2
roce, nejpozději však do 30.11.2020, bez možnosti odkoupení do vlastnictví.

Usnesení
25/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu

v domě čp. 4202 na ulici Vodní ve Zlíně
dle § 2283 odst. 1) zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění a podání žaloby o vyklizení bytu v případě
nevrácení bytu dohodou.
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Usnesení
26/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
27/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Rámcová pravidla projektu participativního rozpočtu pro roky 2018 a 2019.

Usnesení
28/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny MgA. Petru Michálkovi, řediteli příspěvkové organizace Městské
divadlo Zlín za 2. pololetí roku 2017, dle přílohy

Usnesení
29/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 1 směrnice č. 25/SM/2017 o poskytování cestovních náhrad

Usnesení
30/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupních smluv na prodej vyřazených služebních osobních a zvláštních vozidel, a
to:
osobní vozidlo VW Polo, RZ: 1Z6 9030, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
kupujícím za kupní cenu 26002 Kč,
osobní vozidlo Škoda Octavia II combi, RZ: 3Z3 4622, mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
, kupujícím za kupní cenu 41000 Kč,
sekací samojízdný stroj Mathieu Buffalo – 4 RM, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
, kupujícím za kupní cenu 26000 Kč,
sekací samojízdný stroj BSC MA.TRA 205, RZ: Z01 5207, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
, kupujícím za kupní
cenu 29002 Kč,
sekací samojízdný stroj BSC MA.TRA 205, RZ: Z01 5206, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
, kupujícím za kupní cenu 22000 Kč.
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětných
smluv a jejich podpisy.

Usnesení
31/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti a zapojení města Zlína jako projektového partnera partnerského města
Groningen (Nizozemí) v činnostech URBACT sítě přenosu nazvaném Movement projektu
„Welcoming International Talent – Přijímání mezinárodních talentů“,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, zajištěním přípravy a realizace projektu,
podpisem prohlášení „Letter of Committment", podpisem žádosti o podporu včetně jejich
příloh a jejím doložením poskytovateli podpory dle podmínek projektu.

Usnesení
32/1R/2018

Rada města Zlína
5

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 „Rekonstrukce bytových
jednotek a BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a realizací
některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Karel Markytán, člen ZMZ
Ing. Zbyněk Domanský, člen ZMZ
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Mgr. Helena Simerská, členka ZMZ
Svatava Juráková, člen ZMZ
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Jitka Dobešová, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
33/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce a přístavba objektu smZ, Zálešná IV/1179, Zlín"
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pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového
řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ondřej Běták, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy
Pavla Krystýnková, Odbor právní
Usnesení
34/1R/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 „Sportovně rekreační areál
Zlín - Kudlov“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a realizací
některých úkonů souvisejících s uzavřením smluv a podpisem smluv 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:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Alice Pulpitová, Odbor realizace investičních akcí
Blanka Semelová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Mgr. Roman Vaigel, člen ZMZ
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Karel Markytán, člen ZMZ
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Ing. David Vychytil, člen ZMZ
Mgr. Svatoslav Točev, člen ZMZ
Alice Pulpitová, Odbor realizace investičních akcí
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
35/1R/2018

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení, zahájené v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen "zákon"), pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
"Úklidové služby v objektu Kongresového centra Zlín", a to podle § 127 odst. 2 písm. h)
zákona,
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Úklidové služby v objektu
Kongresového centra Zlín"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit uchazeče v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s
uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace ve složení:
členové
a) Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
b) Petr Jordán, Odbor Kulturní centrum
c) Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
za člena a) Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
za člena b) Petr Zikmund, Odbor Kulturní centrum
za člena c) Pavla Krystýnková, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové
a) Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
b) Ing. Lenka Horáková, členka ZMZ
c) Mgr. Miroslav Kašný, člen ZMZ
d) Petr Zikmund, Odbor Kulturní centrum
e) Petr Jordán, Odbor Kulturní centrum
f) Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
za člena a) Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
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za člena b) Radomír Rafaja, člen ZMZ
za člena c) Mgr. Roman Vaigel, člen ZMZ
za člena d) Petra Krenarová, Odbor Kulturní centrum
za člena e) Veronika Mikuláštíková, Odbor Kulturní centrum
za člena f) Pavla Krystýnková, Odbor právní
Usnesení
36/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. 440015005 o poskytování služeb
na území statutárního města Zlína a to mezi statutárním městem
Zlínem, IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní korporací
Technické služby Zlín, s. r. o., IČ 60711086, jako zhotovitelem,
- uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění
úklidových prací na území statutárního města Zlína, uzavřené
dne 31. 12. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:00283924, jakožto objednatelem
a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem
Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace podmínek a
finančního rozsahu úklidových prací na území statutárního města
Zlína, pro období r. 2018, včetně zimní údržby městských
komunikací a chodníků, posypových beden a pytlů,
- uzavření Dodatku č. 15 Smlouvy č. 142834002 o obstarávání
staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním
městem Zlínem, IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní
korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ 60711086,
jako zhotovitelem,
- uzavření Dodatku č. 15 Smlouvy č. 1429530040 o obstarávání
staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním
městem Zlínem, IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní
korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ 60711086,
jako zhotovitelem,
- uzavření Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě č. 4400150006 o
provádění stavebních prací, na území statutárního města Zlína,
a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 761 40 Zlín, IČ:00283924, jakožto objednatelem a obchodní
korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V
321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je aktualizace Přílohy č. 1 této smlouvy Ceník prací a služeb,
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 4400150020 o rozsahu
činnosti údržby světelných návěstidel signalizace světelných
křižovatek a počtu obhospodařovaných světelných návěstidel
signalizace světelných křižovatek, v majetku statutárního města
Zlína, na území statutárního města Zlína, uzavřené dne
15. 4. 2015, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:00283924, jakožto objednatelem a
obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem
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Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, IČ 60711086, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je úprava platebních podmínek a
způsob výpočtu měsíční ceny,
- uzavření Dodatku č. 17 Smlouvy č. 1428620050 o provozování
veřejného osvětlení ve městě Zlíně prolongující platnost dané
smlouvy do 31. 12. 2018, a to mezi statutárním městem Zlínem,
IČ:00283924, jako objednatelem a obchodní korporací Technické
služby Zlín, s. r. o., IČ 60711086, jako zhotovitelem,
pověřuje
- Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí, jejich podpisy
a uzavřením.
Usnesení
37/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a Ing. Janou
Vaďurovou, Ph.D.,
, IČ: 72891491 jako
zhotovitelem na výkon funkce technického dozoru investora pro realizaci dotačního
projektu „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy“, s celkovou cenou
za dílo ve výši 130 000,00 Kč (dodavatel není plátcem DPH)
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
38/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4000171203 ze dne 7.9.2017, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako
objednatelem a společností BOSS Company s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9,
198 00, IČ: 28817184 jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací „Středová 4786,
Zlín, oprava terasy, schodiště a stavební úpravy průchodu bytového domu“, jehož
předmětem je prodloužení doby provádění díla o 21 dní,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
39/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod č. 45103996, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 002 83 924, jako
vlastníkem nemovitosti - odběratelem a kapitálovou společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a. s., IČ: 618 59 575, se sídlem Tovární 41, Olomouc, jako
poskytovatelem, jehož předmětem je dohoda o ročním paušálním množství vypouštěných
odpadních vod ze skládky Suchý důl a cena za jednotku vypouštěné vody, která se snižuje
z 54,15 Kč bez DPH/m3 na 53,35 Kč bez DPH/m3, a to na období od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem tohoto dodatku.

Usnesení
40/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách výstavby dětských hřišť a sportovišť u
bytových domů Zlín-Jižní Svahy č. 1800080034 mezi statutárním městem Zlín, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 na straně jedné a MANAG, a.s. se sídlem Zlín, Zarámí
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92, PSČ 760 01, IČ: 47906898 jako původním investorem a MANAG development, a.s. se
sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ: 02302926 jako novým investorem na straně druhé,
jehož předmětem je přechod závazků ze smlouvy o podmínkách výstavby dětských hřišť a
sportovišť u bytových domů Zlín-Jižní Svahy č. 1800080034 z MANAG, a.s. se sídlem
Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01, IČ: 47906898 na MANAG development, a.s. se sídlem
Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ: 02302926 a dále změna v rozsahu smlouvy, kdy se MANAG
development, a.s. zavazuje realizovat nově definovaný rozsah a materiálové provedení
hřiště, tj. stavebního objektu SO 122 pro bytové domy B11, B12 a B13 a sportoviště pro
bytové domy B14 a B15 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
41/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800170027 na provedení služby – údržba
pozemků „Zlín – ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně - I. etapa“, uzavřené dne 20.
6. 2017 mezi statutárním městem Zlín se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924
jako objednatelem a zhotovitelem Zahrada Harta s.r.o. se sídlem Voštice 129, Vysoké Mýto
– Litomyšlské Předměstí, PSČ 566 01, IČ: 28774990, kterým se sjednává možnost změnit
předmět díla i tzv. změnovými listy a sjednávají se méněpráce a vícepráce neměnící cenu
díla, v rozsahu příloh dodatku č. 1 smlouvy o dílo,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku
smlouvy, podpisem a uzavřením dodatku smlouvy

Usnesení
42/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka elektromobilu s
homologací M1 – osobní automobil pro Odbor vnitřní správy MMZ“, a to dodavatele
AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Osikova 2, č. p. 2688, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ 45789584,
s nabídkovou cenou 481 247 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
43/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3800170018 "Zpracování projektové žádosti o
podporu projektu: Rekonstrukce sociálních bytů ve Zlíně," mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40, Zlín, IČ 00283924, jakožto objednatelem a
INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Rudná 847/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, jakožto
zhotovitelem, jehož předmětem je zrušení části díla č. 2 - Zpracování žádosti v systému
MS2014+ a tomu odpovídající snížení ceny díla vzhledem k tomu, že RMZ svým
rozhodnutím č. 49/25R/2017 zamítla využití dotace na tento projekt.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
3800170018 "Zpracování projektové žádosti o podporu projektu: Rekonstrukce sociálních
bytů ve Zlíně."

Usnesení
44/1R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků prezidentských
voleb, konaných 12. a 13. 1. 2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jakožto objednatelem a IMPROMAT-COMPUTER
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s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ: 46992308 jakožto zhotovitelem,
jejímž předmětem je poskytnutí služeb k zajištění technické podpory zpracování výsledků
parlamentních voleb konaných 12. a 13. 1. 2018, s celkovou cenou služby ve výši 179
700,00 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
45/1R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Mgr. Pavla Knébla z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání
RMZ,
jmenuje
paní Magdu Bláhovou, členkou Komise pro výchovu a vzdělávání, s účinností ode dne
schválení.

MUDr. Miroslav Adámek (primátor)

Mgr. Patrik Kamas (náměstek primátora)
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