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

Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
11. schůze

4. 6. 2018

Usnesení
1/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu garáže bez čp/če na pozemku p.č.st. 5012/6 k.ú. Zlín ve
vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na
základě kolaudačního rozhodnutí zn. OÚPA 3842/78/Be/EČ 275 ze dne 14. 12. 1978
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně jedné a
jakožto směňujícím na straně druhé, jejímž
předmětem je směna pozemku 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
pro sjezd z komunikace a přístup na
pozemek p.č. 221/7 k. ú. Klečůvka s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných
pozemků za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 300 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 419 k.ú.
Kostelec u Zlína o výměře 23 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného
garáží za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
4/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto směňujícím na straně jedné a
jakožto směňujícím na straně druhé, jejímž
předmětem je směna části pozemku p.č. 63 k.ú. Velíková o výměře do 160 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína, za část pozemku p.č. 62/3 k.ú. Velíková o výměře do
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25 m2 ve vlastnictví
s
doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města
Zlína za cenu dle CMZ č. 11, a to u pozemku p.č. 63 k.ú. Velíková za cenu 600 Kč/m2 bez
DPH a u pozemku p.č. 62/3 k.ú. Velíková za cenu 500 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
5/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně jedné a Římskokatolickou
farností Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín - Štípa, IČO 48471712, jakožto
směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem je směna pozemků p.č. 378/4 o výměře 607
m2, p.č. 418/27 o výměře 119 m2 a p.č. 418/26 o výměře 118 m2 v k.ú. Kostelec u Zlína a
dále pozemku p.č. 127 o výměře 146 m2, části pozemků p.č. 28 o výměře 52 m2, p.č. 128
o výměře 477 m2, p.č. 130 o výměře 116 m2, p.č. 986/2 o výměře 28 m2 a části pozemku
p.č. 1482/150 o výměře 535 m2 vše v k.ú. Štípa ve vlastnictví statutárního města Zlína za
pozemky p.č. 6/1 o výměře 655 m2, p.č. 27/10 o výměře 95 m2 a části pozemků p.č. 4 o
výměře 105 m2, p.č. 27/7 o výměře 25 m2, p.č. 27/3 o výměře 349 m2, p.č. 27/11 o
výměře 63 m2, p.č. 134/1 o výměře 371 m2 vše v k.ú. Štípa ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Štípa, pro majetkoprávní vypořádání
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto obdarovaným, a Zlínským krajem, třída Tomáše
Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín, IČO
70934860, jakožto dárcem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků p.č. 26/5 o
výměře 8 m2, p.č. 26/6 o výměře 65 m2, p.č. 26/7 o výměře 224 m2 a části pozemku p.č.
26/9 o výměře 255 m2 v k.ú. Štípa pro majetkoprávní vypořádání pozemků po rekonstrukci
Mariánského náměstí v místní části Zlín - Štípa
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
7/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2/18 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4000120447
uzavřené dne 30.4.2012 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je prominutí nájemného
za užívání prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 3297 (prostor
č. 90), ul. Školní ve Zlíně o výměře 92 m2 od 1.7.2018 do 31.8.2018 ve výši 50 002 Kč
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(bez DPH) s podmínkou zajištění součinnosti po dobu stavebních úprav bez nároku na ušlý
zisk
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
8/11R/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 společností MUDr. Edita Bosáková
s.r.o., se sídlem Okružní 4699, 760 01 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699 (prostor č. 9114)
ul. Okružní ve Zlíně o výměře 64,74 m2 za účelem provozu zdravotnického zařízení
(ordinace praktického lékaře) za nájemné ve výši 621 Kč/m2/rok/bez DPH, s výpovědní
lhůtou dle OZ, s podmínkou složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k nájmu
prostor sloužících podnikání
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto postoupenou stranou (pronajímatel),
MUDr. Editou Bosákovou, Okružní 4699, 760 01 Zlín, IČO 66545501, jakožto
postupitelem (původní nájemce) a společností MUDr. Edita Bosáková s.r.o., Okružní 4699,
760 01 Zlín, jakožto postupníkem (nový nájemce), jehož předmětem je postoupení
smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699
(prostor č. 9114) ul. Okružní ve Zlíně o výměře 64,74 m2 za účelem provozu
zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře) z původního nájemce na nového
nájemce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
9/11R/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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je nájem
prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699 (prostor č. 9091),
ul. Okružní ve Zlíně o výměře 17,94 m2 za účelem provozu šicí dílny za nájemné ve výši
334 Kč/m2/rok bez DPH, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o nájmu č. 1600091894, uzavřené dne 29.10.2009
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výměry předmětu nájmu o část
pozemku p.č. 949/2 k.ú. Zlín o 94 m2, nově na výměru 282 m2 k zahrádkářskému účelu za
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nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
Usnesení
11/11R/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. 1163/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 500 m2 k
zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,894 Kč/m2/rok a nájem pozemku st.p.č.1084
k.ú. Příluky u Zlína o výměře 15 m2 (zastavěný stavbou chaty) za nájemné ve výši 10
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
12/11R/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 SPOLKEM TENIS Zálešná VI/VII
ZLÍN, z.s., Zálešná X 5874, 760 01 Zlín, IČO 06882617, 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. 3249/9 k.ú. Zlín o celkové
výměře do 630 m2 pro umístění a údržbu tenisových kurtů mezi ulicemi Zálešná VI-VII,
Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
13/11R/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 Spolkem TENIS Podvesná XI/XII Zlín
z.s., Podvesná XI 741, 760 01 Zlín, IČO 06832636, 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. 3247/30 a p.č. 68/2 k.ú. Zlín o
celkové výměře do 520 m2 pro umístění a údržbu tenisových kurtů na Benešově nábřeží
mezi ulicemi Podvesná XI – XII, Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
14/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000151755 ze dne 12.11.2015 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Spolkem TENIS Podvesná XI/XII Zlín z.s., Podvesná XI 741, 760 01
Zlín, IČO 06832636, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je změna na straně
vypůjčitele objektu bez č.p./č.e., umístěného na pozemku p.č. 68/2 k.ú. Zlín, z Adolfa
Andrýska, Podvesná XII č.p. 1432, 760 01 Zlín, nově na Spolek TENIS Podvesná XI/XII
Zlín z.s., Podvesná XI 741, 760 01 Zlín, IČO 06832636, na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
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pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
Usnesení
15/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 300/19 k.ú. Kudlov o celkové výměře do 14 m2 pro sjezd z komunikace
a přístup na pozemek p.č. 300/20 k.ú. Kudlov k budoucí novostavbě rodinného domu, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
16/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 1409/1 k.ú. Kudlov o celkové výměře do 15 m2 pro sjezd z komunikace
a přístup na pozemek p.č. 354/38 k.ú. Kudlov k budoucí novostavbě rodinného domu na
ulici Rybníčky, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
17/11R/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 Tomášem Musilem, Luční 4572, 760 05
Zlín, IČO 72438312, 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. 700/27 k.ú. Zlín o celkové výměře do 25 m2 pro umístění
zpevněné plochy se stojanem na kola před prodejnou jízdních kol č.p. 3760 na třídě T.
Bati, který bude sloužit k odstavení kol pro veřejnost, dle podmínek OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
18/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 3124/1 k.ú. Zlín o celkové výměře do 33 m2 pro rekonstrukci příjezdu
ke garáži č.ev. 2518 ve vlastnictví žadatele na ulici Podvesná XI ve Zlíně, dle podmínek
OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem
Usnesení
19/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000141938 ze dne 28. 7. 2014 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna umístění předmětu výpůjčky, tj. části pozemku
p.č. 3256/17 k.ú. Zlín a rozšíření účelu výpůjčky o zpevněné plochy pro nádoby na odpad a
vybudování parkovacího stání u domu č.p. 1243, ul. Zálešná VIII, Zlín, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
20/11R/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. 979/5 k.ú. Zlín o celkové výměře do 180 m2
pro údržbu zeleně zaužívané plochy rozšířené o část za garážemi u domu č.p. 878 na
Kotěrově ulici ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
21/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000121132 ze dne 17. 8. 2012 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jehož předmětem je rozšíření účelu u
předmětu výpůjčky, tj. části pozemku p.č. 66/1 k.ú. Prštné, o vybudování zastřešení
parkovacího stání, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
22/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 87/1 k.ú. Klečůvka o celkové výměře do 20 m2 pro sjezd z komunikace
a přístup na pozemek p.č. 234/6 k.ú. Klečůvka, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
23/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín o celkové výměře do 5 m2 pro vybudování okapového
chodníku u domu č.p. 6705 na ulici Zálešná VI, Zlín, dle podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
24/11R/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 Společenstvím vlastníků jednotek domu
Štefánikova 3864-3865 ve Zlíně, Štefánikova 3864, 760 01 Zlín, IĆO: 26275121, 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.
556/9 k.ú. Zlín o celkové výměře do 130 m2 pro umístění branky a pro údržbu zeleně
zaužívané plochy u domu č.p. 3864 na ulici Štefánikova, Zlín, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
25/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 3247/30 k.ú. Zlín o celkové výměře do 45 m2 pro vybudování zpevněné
plochy a přístupového chodníku k domu č.p. 5886 na ulici Podvesná XI, Zlín, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
26/11R/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.
400/108 k.ú. Prštné o celkové výměře do 50 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na
pozemky p.č. 370/61 a p.č.st. 392 k.ú. Prštné, k budoucí novostavbě vícegeneračního
rodinného domu vilového typu, dle podmínek OSaDŘ, OPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
27/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a FORMA TRADE s.r.o., Prštné 86,
760 01 Zlín, IČ 25347802, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
nájem zaplocené části pozemku p.č. p.č. 460/17 k.ú. Prštné o výměře 400 m2 u budovy č.p.
86, Zlín - Prštné za nájemné ve výši 135 Kč/m2/rok bez DPH
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
28/11R/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 určitou, po dobu realizace investiční
akce města (kanalizace a rekonstrukce chodníků), s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
zaploceného pozemku p.č. 280 k.ú. Velíková o výměře 211 m2 pro zahradu u rodinného
domu Dolní Konec 34, Zlín - Velíková
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
29/11R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 20 m2 pro údržbu zeleně k RD
č.p. 121, Václavská, Zlín - Kudlov
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
30/11R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
se směnou částí pozemků p.č. 1482/120 o výměře do 150 m2, p.č. 1482/123 o výměře do
200 m2, p.č. 1482/128 o výměře do 25 m2 a p.č. 1482/129 o výměře do 200 m2 vše k.ú.
Štípa ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 1482/122 k.ú. Štípa o
výměře do 575 m2 ve vlastnictví fyzické osoby pro zajištění přístupu a příjezdu (šíře 5 m)
na pozemek p.č. 445/1 k.ú. Štípa ve vlastnictví žadatele k plánované výstavbě RD
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
31/11R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 3727/4 k.ú. Zlín o výměře 290 m2 pro rozšíření pozemků ve
vlastnictví žadatele a údržbu zeleně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
32/11R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p.č. 462/5 k.ú. Kudlov o výměře 2545 m2 pro výsadbu ovocného
sadu a chov hospodářských zvířat

Usnesení
33/11R/2018

Rada města Zlína
zamítá
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záměr prodat pozemek p.č. 450/3 k.ú. Štípa o výměře 858 m2 pro výstavbu RD
Usnesení
34/11R/2018

Rada města Zlína
zamítá
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. 350/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí o celkové výměře do 22 m2 pro dvě
podélná parkovací stání v ulici Na Slanici

Usnesení
35/11R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli,
jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 591/61 k.ú. Mladcová a
rozšíření účelu výpůjčky pro vybudování podélného nebo kolmého parkovacího stání v
místě výpůjčky
zamítá
záměr prodat část pozemku p.č. 591/198 k.ú. Mladcová

Usnesení
36/11R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, jehož předmětem
je rozšíření rozsahu a účelu výpůjčky, tj. pozemku p.č. 1624/18 k.ú. Štípa, o vybudování
podélného parkovacího stání o výměře 42 m2

Usnesení
37/11R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 26.3. 2018 č.j. 61/6R/2018, ve znění „Rada města Zlína
schvaluje záměr vypůjčit části pozemku p.č. 335/1 k.ú. Prštné o výměře 51 m2"

Usnesení
38/11R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 9. 5. 2018 č.j. 36/9R/2018, ve znění „Rada města Zlína
schvaluje záměr vypůjčit část opěrné zídky umístěné na pozemku p.č. 2144/9 k.ú. Zlín o
výměře do 2 m2“

Usnesení
39/11R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ čj. 14/6R/2018 ze dne 26.3.2018 ve znění: „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, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
732/68 k.ú. Zlín o výměře 180 m2 a nájem části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře
220 m2 (celková výměra 400 m2) pro zahradu - posezení za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce"
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. 732/68 k.ú. Zlín o
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výměře 160 m2 a nájem části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 (celková
výměra 260 m2) pro zahradu - posezení za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
40/11R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ čj. 3/10R/2018 ze dne 21.5.2018 ve znění: „Rada města Zlína schvaluje
"uzavření 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 na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO
MS Zlín – Zálešná XII + 7, II. etapa“ úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3256/13, p.č.
3256/14, p.č. 3256/15, p.č. 3256/16, p.č. 3256/17, p.č. 3256/18, p.č. 256/19, p.č. 3256/20,
p.č. 3256/21, p.č. 3256/22, p.č. 3256/23, p.č. 3256/32, p.č. 3256/33, p.č. 3284/3, p.č.
3458/1 k.ú. Zlín"
schvaluje
uzavření 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 na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO
MS Zlín – Zálešná XII + 7, II. etapa“ úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3256/13, p.č.
3256/14, p.č. 3256/15, p.č. 3256/16, p.č. 3256/17, p.č. 3256/18, p.č. 3256/19, p.č. 3256/20,
p.č. 3256/21, p.č. 3256/22, p.č. 3256/23, p.č. 3256/32, p.č. 3256/33, p.č. 3284/3, p.č.
3458/1 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
41/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem třída Tomáše
Bati 383, Zlín, IČO 49454561, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem
je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelový el. přívod NN pro "objekt VDJ
Zlín-Mladcová“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 402/1, p.č. 597/2 k.ú.
Mladcová
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením

Usnesení
42/11R/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
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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 – zemní kabelové vedení NN, venkovní vedení NN,
rozpojovací a přípojkové skříně v pilíři, uzemnění v rámci akce „Mladcová, Návesní, U
hřiště, 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. 1620/21, p.č. 1671/1, p.č.
1671/6 k.ú. Zlín a p.č. 591/38, p.č. 591/103, p.č. 591/220, p.č. 591/221, p.č. 592/1, p.č.
593/1, p.č. 593/2, p.č. 602/9, p.č. 604, p.č. 613/1, p.č. 614, p.č. 615/1, p.č. 615/3 k.ú.
Mladcová
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením
Usnesení
43/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření 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 – zemní kabelové vedení VN a
NN v rámci akce „Louky, VN 42, TS a NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
296/2, p.č. 296/3, p.č. 296/4,
p.č. 310/30, p.č. 310/36, p.č. 310/159, p.č. 310/198, p.č. 310/212,
p.č. 441, p.č. 442/1, p.č. 442/5, p.č. 442/6, p.č. st. 542, p.č. 1182/1, p.č. 1387/1 k.ú. Prštné a
p.č. 335/1, p.č. 339/4, p.č. 345/6, p.č. 345/7, p.č. 345/8, p.č. 345/11, p.č. 376/1, p.č. 376/2,
p.č. 384/3, p.č. 397/20, p.č. 1989/2 k.ú. Louky nad Dřevnicí
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením

Usnesení
44/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření 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 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 „OK INTERNEXT,
Zlín-Malenovice, průmyslová zóna“ úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 906/1, p.č.
906/73, p.č. 906/181, p.č. 906/258, p.č. 906/270, p.č. 906/274, p.č. 906/275, p.č. 2204 k.ú.
Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením

Usnesení
45/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000171586 ze dne 21.11.2017 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a firmou BAŤA, A.S., Dlouhá 130, 760 01 Zlín, IČO 44268050, jakožto
vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 322/4 k.ú.
Zlín, rozšíření výměry předmětu výpůjčky, tj. pozemku p.č. 322/1 k.ú. Zlín, o 368 m2
celkově na 493 m2 a rozšíření účelu výpůjčky o doplnění systému lešení o bezpečnostní
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modul a ochrannou zónu, na dobu určitou, nejpozději do 31. 1. 2019 včetně uvedení
předmětných pozemků do původního stavu, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
Usnesení
46/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č.4000160677, ze dne 9.6.2016 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 dodatku, jehož předmětem je úprava
předmětu výpůjčky, tj. pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín, z důvodu změny umístění
přístupového chodníku a změna rozsahu předmětu výpůjčky o 2 m2, z původní výměry 53
m2 nově na 55 m2 dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
47/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce pozemku č. 4000121412 ze dne 22. 10.
2012 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto původním vypůjčitelem
jakožto novým vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání dodatku,
jehož předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p.č. 589/2 k.ú. Mladcová o výměře
270 m2 z
a změna účelu výpůjčky ze
„sjednocení pozemku, provedení terénních úprav a konfigurace terénu dle projektové
dokumentace“ nově na „sjednocení pozemku a údržbu zeleně“ dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
48/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 544/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 25 m2

Usnesení
49/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 555/6 k.ú. Zlín o výměře 137 m2

Usnesení
50/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/48 k.ú. Zlín o výměře do 500 m2

Usnesení
51/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 3020/4 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 pod
stávající telefonní budkou pro projekt „KnihoBudky“ pro vlastníka objektu telefonní
budky
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Usnesení
52/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat pozemky p.č. 4033 o výměře 33 m2, p.č. 4034 o výměře 120
m2, p.č. 4035 o výměře 245 m2 k.ú. Zlín pro vybudování parkoviště

Usnesení
53/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/72 k.ú. Zlín o výměře do 1800 m2

Usnesení
54/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 1089/74 a p.č. 1089/77 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do
12 m2

Usnesení
55/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3722/1 k.ú. Zlín o výměře do 5 m2

Usnesení
56/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 977/7 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2

Usnesení
57/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 605/1 k.ú. Mladcová o výměře do 35 m2

Usnesení
58/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 676/7 k.ú. Prštné o výměře do 74 m2

Usnesení
59/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 1508/2 a p.č. 1509/1 k.ú. Příluky u Zlína o celkové
výměře do 88 m2

Usnesení
60/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1246/1 k.ú. Kostelec u Zlílna o výměře do 24 m2

Usnesení
61/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 972/41 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2

Usnesení
62/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000142276 ze dne 01.10.2014 na nájem pozemku
p.č. st. 7465 k.ú. Zlín jako zastavěné plochy objektem stavby občanské vybavenosti č.p.
4451 ve vlastnictví nájemce, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna platnosti nájemní smlouvy z
doby neurčité s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nově na dobu určitou do 31.12.2019 s
výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy a z důvodu potřeby
pozemku p.č. st. 7465 k.ú. Zlín statutárním městem Zlínem pro stavbu Dopravního
terminálu ve Zlíně a staveb na něj navazujících, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok bez
DPH
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pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením dohody mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem pozemku p.č. st. 7465 k.ú. Zlín a
, jakožto nájemcem pozemku p.č. st. 7465 k.ú. Zlín, jejímž
předmětem je závazek statutárního města Zlína poskytnout nájemci finanční kompenzaci
ve výši 1 250 000 Kč v případě skončení nájemní smlouvy k datu 31.12.2018 a tím i k
předčasnému skončení užívání stavby č.p. 4451, umístěné na pozemku p.č. st. 7465 k.ú.
Zlín, a úhradu nákladů na demolici stavby č.p. 4451, umístěné na pozemku p.č. st. 7465
k.ú. Zlín, ve výši 439 625 Kč; přičemž za každý další celý rok (2019 až 2023) možnosti
užívat stavbu č.p. 4451, umístěnou na pozemku p.č. st. 7465 k.ú. Zlín nájemcem pozemku,
se hodnota finanční kompenzace bude snižovat o částku 250 000 Kč/rok a stejně tak se
sníží i náklady na demolici o poměrnou částku 87 925 Kč/rok
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitosti
dohody, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
63/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a Zlín Net, a. s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČO 25313428,
jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy „Optická síť FTTx Mladcová – Mokrá“, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.6.2012, č.j. 19/13Z/2012 přes
pozemky:
p.č. 1580/6, p.č. 1593/29, p.č. 1593/32, p.č. 1620/4, p.č. 1620/15, p.č. 1620/22, p.č.
1620/86, p.č. 1671/1, p.č. 1671/6, p.č. 1776/10, p.č. 1783/1, p.č. 1990/28, p.č. 2232, p.č.
2240/2, p.č. 3491/1, p.č. 3500/8, p.č. 3500/9, p.č. 3504/2, p.č. 3504/6, p.č. 3504/7, p.č.
3504/15, p.č. 3504/17, p.č. 3505/2, p.č. 4083/6, p.č. 4096 vše k. ú. Zlín, obec Zlín a
pozemky
p.č. 3/3, p.č. 26/3, p.č. 54/1, p.č. 82/14, p.č. 83/10, p.č. 84/9, p.č. 84/10, p.č. 84/57, p.č.
92/5, p.č. 93/6, p.č. 105/7, p.č. 105/8, p.č. 105/12, p.č. 107/2, p.č. 115/39, p.č. 115/42, p.č.
115/67, p.č. 115/69, p.č. 115/71, p.č. 115/138, p.č. 115/139, p.č. 115/140, p.č. 115/141, p.č.
115/142, p.č. 115/143, p.č. 115/144, p.č. 285, p.č. 286/102, p.č. 546/9, p.č. 546/13, p.č.
546/14, p.č. 546/15, p.č. 554/2, p.č. 555/1, p.č. 555/13, p.č. 556/2, p.č. 560/5, p.č. 560/24,
p.č. 562/1, p.č. 562/3, p.č. 564/2, p.č. 570, p.č. 573/1, p.č. 589/2, p.č. 589/5, p.č. 589/6, p.č.
589/7, p.č. 590/4, p.č. 590/7, p.č. 590/9, p.č. 590/12, p.č. 590/13, p.č. 590/21, p.č. 590/25,
p.č. 590/27, p.č. 590/28, p.č. 590/31, p.č. 590/32, p.č. 590/47, p.č. 590/291, p.č. 591/12,
p.č. 591/38, p.č. 591/39, p.č. 591/42, p.č. 591/59, p.č. 591/190, p.č. 592/1, p.č. 592/3, p.č.
593/1, p.č. 593/2, p.č. 595, p.č. 602/1, p.č. 602/2, p.č. 602/4, p.č. 602/9, p.č. 602/10, p.č.
602/11, p.č. 602/12, p.č. 602/13, p.č. 602/15, p.č. 602/22, p.č. 604, p.č. 605/1, p.č. 607/4,
p.č. 609/1, p.č. 610/1, p.č. 612, p.č. 613/1, p.č. 615/1, p.č. 629/1, p.č. 663 vše k. ú.
Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
64/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924,
jako objednatelem a Ing. Zbyňkem Domanským, se sídlem Anenská 169, 760 01 Zlín, IČO
64463389, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je poskytnutí služeb sběru a zpracování
dat o ceně stavebních pozemků na území statutárního města Zlína, tedy tvorba cenové
mapy stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12, za celkovou cenu za dílo ve výši
298 000 Kč

Usnesení
65/11R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem:
- pozemku p. č. st. 2735 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2, jehož součástí je
budova č. p. 2681 (objekt
občanské vybavenosti),
- pozemku p. č. st. 5729 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, jehož součástí je
budova bez čp/če (garáž),
- pozemku p. č. 645/9 ostatní plocha, zeleň o výměře do 20 m2,
- pozemku p. č. 645/10 ostatní plocha, zeleň o výměře do 125 m2,
vše v k. ú. Zlín, obci Zlín, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro stávajícího uživatele, za kupní cenu 850 000 Kč.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
66/11R/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
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
startovacího bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, s
účinností od 1. 7. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 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 června 2024, za nájemné ve výši:
50,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.7.2018 do 30.6.2020
55,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.7.2020 do 30.6.2022
60,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.7.2022 do 30.6.2024,
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. 264 na ul. U Slanice ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, se
sníženou kvalitou, ke dni 30. 6. 2018,
c) 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
v domě č.p. 3260 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, se sníženou kvalitou účinností
od 1. 7. 2018 na dobu určitou do 30. 9. 2018, v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o 3
měsíce, nejdéle však do 13. 4. 2019, s podmínkou vrácení stávajícího bytu č. 6, v domě čp.
264, U Slanice, Zlín, za nájemné ve výši 65 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy
měsíčně,
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d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30.
6. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv a
dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
67/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se
sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě č.p. 5409 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk,
b) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407,
760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
v domě
č.p. 5409 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného
8 Kč/m2/měsíc,
c) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se
sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č. 03 v domě č.p. 5411 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
d) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407,
760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu
v domě
č.p. 5411 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného
8 Kč/m2/měsíc,
e) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se
sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č. v domě č.p. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
f) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760
05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného 8
Kč/m2/měsíc,
g) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
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sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se
sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č v domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk,
zamítá
h) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407,
760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
trvale
bytem Podlesí V 5407, Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu
v
domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, na dobu neurčitou, výše
nájemného 8 Kč/m2/měsíc,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv a
dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
68/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu dle seznamu č. 3,
zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt.

Usnesení
69/11R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
– pohledávka z nájmu obytné
místnosti na adrese Gahurova 5289/12, Zlín, v celkové výši 4 956 Kč bez příslušenství;
2.
– pohledávka z nájmu
nebytových prostor na adrese Dlouhá 4217/95, Zlín, v celkové výši 157 406,49 Kč bez
příslušenství;
3.
poslední trvalý pobyt
- pohledávka z nájmu bytu
na adrese Okružní 4699/422, Zlín, v celkové výši 13 777 Kč bez příslušenství;
4.
poslední trvalý pobyt
- pohledávka z nájmu
obytné místnosti na adrese Gahurova 5289/14, Zlín, v celkové výši 25 183 Kč bez
příslušenství;
5. RAŠ elektro. CZ, s.r.o., IČO 262 15 098, se sídlem Nad Ovčírnou IV 344, Zlín –
pohledávka z nájmu nebytových protor na adrese Nad Ovčírnou IV 344/91 a 344/94, Zlín,
v celkové výši 6 417,48 Kč bez příslušenství;
6. O S T, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 479 16 320, se sídlem Družstevní 4509, Zlín –
pohledávka z nájmu nebytových prostor na adrese Zálešná I 4057/99, Zlín, v celkové výši
41 877,10 Kč;
7. Vrátnice Vizovice s.r.o. – v likvidaci, IČO 263 12 115, se sídlem nám. Palackého 354,
763 12 Vizovice – pohledávka z nájmu nebytového prostoru na adrese Podlesí IV 5348/90,
Zlín, v celkové výši 13 734 Kč bez příslušenství.

Usnesení
70/11R/2018

Rada města Zlína
ve věci Závěrečného účtu
souhlasí
I. s celoročním hospodařením statutárního města Zlína za rok 2017 bez výhrad,
souhlasí
II. s hospodařením statutárního města Zlína za rok 2017 dle rekapitulace dle str. 1 - 2
přílohy a dle rozepsaného
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přehledu hospodaření dle str. 3 - 75 přílohy (příjmy, financování, provozní saldo, SIMU a
ukazatel rozpočtové odpovědnosti, přehled o užití revolvingového úvěru, investiční výdaje,
provozní výdaje);
III. s přehledem o hospodaření s finančními prostředky účelových fondů statutárního města
Zlína dle str. 130 - 159
přílohy;
bere na vědomí
IV. výdaje dle místních částí dle str. 76 - 85 přílohy;
V. Zprávu nezávislého auditora k Závěrečnému účtu statutárního města Zlína za rok 2017;
VI. vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Zlínem dle usnesení
Rady města Zlína č. 45-85/7R/2018 dle str. 86 - 92 přílohy;
VII. finanční vypořádání se státním rozpočtem a s Krajským úřadem Zlínského kraje dle
str. 93 - 129 přílohy;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína schválit body I., II. a III. a vzít na vědomí body IV. až VII.
ve věci Účetní závěrky
souhlasí
I. s účetní závěrkou a výsledkem hospodaření statutárního města Zlína za období 1.1. 31.12.2017 dle str. 160 188 přílohy;
II. s vypořádáním výsledku hospodaření za rok 2017 takto: výsledek hospodaření ve výši
167 335 143,48 Kč převést
na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období;
bere na vědomí
III. podrobné a doplňující informace k Účetní závěrce dle str. 189 - 231 přílohy;
IV. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2017 dle
str. 232 - 241 přílohy;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína schválit body I. a II. a vzít na vědomí body III. a IV.
Usnesení
71/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 14/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.4 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel řádku
uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
72/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
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1. s rozpočtovým opatřením č. 15/2018 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.1 řádek č.6, tabulky č.2 řádek č.2
a 4, tabulky č.10 řádek č.2 a tabulky č.11 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a čísel řádků
uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
73/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se Změnou č. 7 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČO:
00090026, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
74/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se spolufinacováním opravy střechy zámku Lešná ze strany statutárního města Zlína a s
vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína v letech 2019 - 2020
do výše maximálně 30 000 000,-Kč a to formou účelového neinvestičního příspěvku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
75/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
provedení a odepisování (dle zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů) technického
zhodnocení majetku pronajatého na základě nájemní smlouvy č. 3025640030, uzavřené
mezi statutárním městem Zlínem IČO: 00283924 a Pohřebnictvím Zlín, spol. s r.o., IČO:
47901519, spočívající v:
1. rekonstrukci střechy skladu rakví, a to do výše 219 154,93 Kč bez DPH
2. rekonstrukce střechy budovy spalovny krematoria a budovy obřadní síně, a to do výše 2
046.495,74 Kč bez DPH

Usnesení
76/11R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., dle přílohy,
souhlasí
s delegováním MUDr. Miroslava Adámka, narozeného
trvalým bydlištěm
jako zástupce statutárního města Zlína, IČ: 00283924 na
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČ: 49454561, která se bude
konat dne 28.6.2017 v 10:00 h, ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž,
náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ku schválení.

Usnesení
77/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Zlína na
období 2019 - 2022
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
78/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektu MŠ Slovenská 3660"
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni 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:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Pavla Čuprová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Milan Smola, vedoucí Odboru školství
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
79/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Výměna umělého povrchu ZŠ Komenského II, Zlín”,
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:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Alice Pulpitová, Odbor realizace investičních akcí
Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství
Pavla Čuprová, Odbor právní
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Usnesení
80/11R/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 3 ks
nových sekaček beze sběru posečené hmoty pro Odbor městské zeleně MMZ“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Pavla Čuprová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
81/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zlín, ulice Ševcovská
a Díly II - úprava uličního prostoru" 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 "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II úprava uličního prostoru", a to dodavatele JASY Vsetín, s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755
01 Vsetín, PSČ 755 01, IČO: 25860852, s nabídkovou cenou: 11.812.003,53 Kč bez DPH,
a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
82/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní zakázku na dodávku „Památník Tomáše Bati, zázemí v
budově gymnázia“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s
ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Památník Tomáše Bati, zařízení v
budově gymnázia - interiér“, a to dodavatele POZIMOS, a.s., IČO: 00147389, se sídlem
Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01, s nabídkovou cenou 1 854 247 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
83/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "ZŠ Zlín, Kvítková 4338,
přístavba učeben – vnitřní konektivita" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
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- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba
učeben – vnitřní konektivita", a to dodavatele TC servis, s.r.o., se sídlem: Otrokovice, tř.
Tomáše Bati 1845, PSČ 76502, IČO: 25533673, s nabídkovou cenou 2 297 482,47 Kč bez
DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
84/11R/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 V okno s.r.o., Skaštice 149, 767 01
Kroměříž, IČO 255 27 266 jako zhotovitelem, jejímž předmětem jsou dodávky „Výměna
oken a dveří ZUŠ, tř. Svobody 835“, s celkovou cenou za dílo ve výši 368 440 Kč bez
DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
85/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170086,
uzavřené dne 24. 5. 2017
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924,
jakožto poskytovatelem a
Mateřskou školou Zlín, Dětská 4698, příspěvkovou organizací, se sídlem Dětská 4698, 760
05 Zlín,
IČO 71006974, jakožto příjemcem, kterým se mění termín vyúčtování investičního
příspěvku ve výši 1 000 000 Kč
na rekonstrukci zahrady, a to do 31. 12. 2019.
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatku
smlouvy, jeho uzavřením
a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
86/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle čl. 12 odst. 4 směrnice č. 5/SM/2016/ÚZ o zakázkách malého
rozsahu na realizaci „Dodávka a montáž herního prvku Letadlo s příslušenstvím, hř. č. 101,
Zlín-Zálešná“, mezi statutárním městem Zlín se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako objednatelem a hřiště.cz, s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00
Brno IČO: 28354303 jako zhotovitelem za cenu 927 250 Kč bez DPH s termínem plnění
do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
87/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako objednatelem a společností ARVITA P spol. s r.o., Příčná 1541, 765
02 Otrokovice, IČO: 60706708 jako zhotovitelem na zpracování realizační projektové
dokumentace akce „Regenerace ploch Kamenec – rybník Malenovice“, pro účely
schváleného záměru „Regenerace krajinné zeleně v okolí Malenovického rybníka“, s
celkovou cenou za dílo ve výši 246 000,00 Kč bez DPH
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
88/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761
01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a firmou TC servis s.r.o., se sídlem Tř. Tomáše
Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ: 25533673, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
zřízení (dodávka a montáž) dvou nových kamerových bodů MKDS dle požadované
technické specifikace za cenu ve výši 207 936 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a
uzavřením.

Usnesení
89/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi
statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako zákazníkem a
společností E.ON Energie, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO:
26078201, jako dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny ze sítě nízkého
napětí do prostor v budově č.p. 53, která je součástí pozemku p.č. 20 v k. ú. Salaš u Zlína,
obci Zlín na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za ceny dle platného ceníku
dodavatele.
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy dle čl. 12 odst. 4 směrnice č. 5/SM/2016 o zakázkách malého rozsahu,
mezi statutárním městem Zlínem se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924
jako objednatelem a společností Zlínský zámek o.p.s. se sídlem Soudní 1, 76001 Zlín, IČO
29374511, jako dodavatelem, jejímž předmětem bude příprava a následná realizace
souboru veřejných akcí, plánovaných ve II. pololetí roku 2018 v prostorách Zlínského
zámku a okolí, u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, za celkovou
cenu 190.000 Kč (neplátce DPH),
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce náměstka primátora, dojednáním podmínek smlouvy a jejím
podpisem.

Usnesení
91/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupních smluv mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako prodávajícím a kupujícími, kdy seznam kupujících, seznam předmětu
prodeje - hudebních nástrojů a kupní ceny jsou uvedeny v příloze.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru na prodej majetku:
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přepravní bedna na violoncello - 2 ks
přepravní bedna na kontrabas - 1 ks
Usnesení
93/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupořadatelství mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924,
se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako spolupořadatelem č. 1, OUTDOOR FILMS
s.r.o., IČO 28614593, se sídlem Moravská Ostrava, Smetanovo nám. 7, Ostrava 702 00,
jako pořadatelem a Golden Apple Cinema, a.s., IČO 27721469, se sídlem nám. Míru 174,
Zlín 760 01 jako spolupořadatelem č. 2, jejímž předmětem je spolupráce při pořádání XVI.
ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně v termínu 9. - 14. 11. 2018
dle zdůvodnění tohoto materiálu
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.

Usnesení
94/11R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast kultury rozhodováním o krátkodobých
výpůjčkách sdílených nebytových prostor v budově č. p. 204, která je součástí pozemku p.
č. st. 23 v k. ú. Zlín, obci Zlín (Zlínský klub 204) pro účely provozování kulturních a
volnočasových aktivit, pro žadatele - právnickou osobu, která:
a) je zapojená do činností ZK 204 a předmětem žádosti je výpůjčka nebytových prostor,
které nemá ve sjednaném smluvním užívání,
b) není zapojena do činností ZK 204, ale je nestátní neziskovou organizací či spolkem, její
činnost je nekomerční a je v souladu s celkovou koncepcí ZK 204, a to prostřednictvím
právnické osoby, zapojené do činností ZK 204,
kdy doba výpůjčky nesmí přesáhnout
a) 48 hodin nepřetržitého užívání nebo
b) 28 dnů užívání, které nepřesáhne rozsah užití 8 hodin/1 den
schvaluje
nové znění Pravidla postupu při vypůjčení sdílených nebytových prostor ZK 204 třetím
osobám dle přílohy.

Usnesení
95/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zlínské filmové léto" dne 8.
6.2018 a dne 9. 6. 2018 vždy od 21:30 do 01:00 hodiny následujícího dne:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství areálu fotbalového hřiště v Malenovicích,
- k ukončení akce po 22. hodině po oba dny,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů v
místech veřejně přístupných sportovišť po dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924.

Usnesení
96/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zahájení sezóny na hradě
Malenovice s programem" dne 23. 6. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství před hradem v Malenovicích,
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2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, IČO:
00089982.
Usnesení
97/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl. 3
odst. 1 při konání akce "Rozloučení se sezónou - Tančírek" dne 28. 6. 2018 od 17:00 do
21:00 hodin,
pořadatel: Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, třída T. Bati 4091, 760 01 Zlín,
IČO: 0094838.

Usnesení
98/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "II. Evropský festival Route 66"
ve dnech 10. 8. 2018 až 12. 8. 20018 a to: 10. 8. 2018 od 17:00 do 01:00 hodiny
následujícího dne, dne 11. 8. 2018 od 10:00 do 24:00 hodiny a dne 12. 8. 2018 od 10:00 do
17:00 hodiny:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství platformy 14|15 Baťova institutu a parkovišti spol. CREAM R.B.A., a.s,
- k ukončení akce po 22. hodině dne 10. 8. 2018 a 11. 8. 2018,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Agentura Publikum s.r.o., Na Kopci 5360, 760 01 Zlín, IČO: 26915715

Usnesení
99/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Ohňostroj" dne 11. 6.2018 od
22:00 do 22:15 hodiny v rámci akce pořádanou Baťovým institutem Muzikanti hrajte, aneb
filharmonie pod širým nebem:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství společnosti CREAM R.B.A., a.s.,
- k ukončení akce po 22. hodině,
pořadatel: PYRO MORAVIA s.r.o., Slovenská 1085/1a, Ostrava, 702 00 Ostrava Přívoz,
IČO: 25381172.

Usnesení
100/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Letní kudlovská dálnice“ dne 9.
6. 2018 od 17:00 do 22:00 hodin na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství trasy v místní části Kudlov
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Roman Jarcovják, Díly IV 950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896.

Usnesení
101/11R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v roce 2018 u
příspěvkové organizace:
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, IČO 71007741, ve výši 120 000 Kč.
Usnesení
102/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína, dle zdůvodnění,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
103/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s počtem 41 členů Zastupitelstva města Zlína pro volební období 2018 - 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
104/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s volbou přísedících u Okresního soudu ve Zlíně na období let 2018 - 2022 dle přílohy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
105/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění:
předfinancování a spolufinancování projektu "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo
nábřeží včetně bezpečnostních opatření" ve výši 31 350 000,00 Kč včetně DPH po dobu
realizace v roce 2019, na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy procentní míra podpory je 90 %
ze způsobilých výdajů projektu, v souladu s metodikou Integrovaného regionálního
operačního programu,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
106/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné, kapesné,
pojištění, cestovní náklady, ubytování) na zahraniční pracovní cestu do partnerského města
Groningen (Nizozemí) pro:
- Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora,
- Mgr. Alenu Grajciarovou, ředitelku ZŠ M.Alše, Zlín
- Mgr. Milana Kříže, PhD., tlumočníka,
- Bc. Petera Hunáka, koordinátora pracovní cesty,
a to ve dnech 10. - 13. 6. 2018

Usnesení
107/11R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na zajištění akce Cyklomaraton - Vydržíš co primátor!, a to mezi
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jakožto
objednatelem a Ing. Martinou Lerlovou, sídlem Doubravy 18, 763 45, IČ: 45678251 jako
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dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění akce Cyklomaraton - Vydržíš co primátor!, za
částku 65 000 Kč vč. DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětné smlouvy
a jejím podpisem.
Usnesení
108/11R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s Pravidly pro převod a nabytí nemovitých věcí z vlastnictví a do vlastnictví statutárního
města Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v.r.

v.r.
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