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
4.M schůze
Usnesení
1/4MR/2018

11. 6. 2018
Rada města Zlína
souhlasí
se zněním dokumentu Strategický rámec udržitelné městské mobility Zlín a Otrokovice ve
složení dle příloh:
1. Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy Zlín a Otrokovice - Přípravná a
Analytická část,
2. Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy Zlín a Otrokovice - Návrhová část,
3. Strategický rámec udržitelné městské mobility - Generel bezmotorové dopravy pro
město Zlín,
který je odborným koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje dopravy
a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína Strategický rámec udržitelné městské mobility Zlín a
Otrokovice ke schválení.

Usnesení
2/4MR/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1) se změnou přílohy č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území
statutárního města Zlína a
o kompenzaci za tyto služby, č. 3400120249, ze dne 31. 12. 2012, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
2) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí doplatku zlevněného jízdného mezi statutárním
městem Zlínem, IČ 00283924
(dále jen „SMZ“) a Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153 (dále jen
„DSZO“), dle přílohy č. 2
tohoto materiálu,
3) s pověřením Josefa Nováka, člena Rady města Zlína s podpisem Smlouvy o poskytnutí
doplatku zlevněného
jízdného,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína
- udělit souhlas se změnou přílohy č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního
města Zlína a o kompenzaci za tyto služby,
- schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí doplatku zlevněného jízdného,
- pověřit Josefa Nováka, člena Rady města Zlína podpisem Smlouvy o poskytnutí doplatku
zlevněného jízdného.

Usnesení
3/4MR/2018

Rada města Zlína
1

schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "SUMMER FEST 2018" dne 20.
7. 2018 od 17:00 hodin do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství platformy 14|15 Baťova institutu,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
pořadatel:
zamítá
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce "SUMMER FEST 2018" dne 21. 7.
2018 v 01:00 hodinu,
pořadatel:
Usnesení
4/4MR/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Svatojánská noc 2018“ dne 16.
6. 2018 od 20:00 hodin do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
hřišti v místní části Kudlov,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná sportoviště po dobu výše uvedené
akce,
pořadatel:
zamítá
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce ""Svatojánská noc 2018“ dne 17. 6.
2018 ve 02:00 hodinu,
pořadatel:

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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