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
15. schůze

13. 8. 2018

Usnesení
1/15R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a vlastníky jednotek v domě s č.p. 4931,
umístěném na pozemku p.č. st. 7235 k.ú. Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je
prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 7235 k.ú. Zlín o výměře 369 m2 v souladu s podíly na
společných částech domu č.p. 4931 za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1050 Kč/m2 bez
DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/15R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČ 00283924, jakožto kupujícím a vlastníky pozemků p.č. 1450/154 o výměře 378
m2, p.č. 1450/155 o výměře 452 m2, p.č. 2284 o výměře 533 m2, p.č. 2287 o výměře 182
m2, vše k.ú. Malenovice u Zlína, jakožto prodávajícími, jejímž předmětem je prodej výše
uvedených pozemků za účelem provedení revitalizace přístupové plochy před hřbitovem v
Malenovicích, za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 200 Kč/m2.
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/15R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p.č. 707/109 o výměře do 40
m2, p.č. 707/168 o výměře do 20 m2 a p.č. 707/246 o výměře do 2 m2 (dle geometrického
zaměření), vše k.ú. Zlín pro zahradu za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100 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
4/15R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
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s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 5027/8 k.ú. Zlín o výměře
20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží za kupní cenu ve výši
dle CMZ č. 11, tj. 750 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
5/15R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 8299
k.ú. Zlín o výměře 21 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží za
kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100 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
6/15R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím
prodávajícím (prodávajícím) a
oba bytem
, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3
let, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře do
25 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby a zateplení domu č.p. 1899,
Bratří Sousedíků, Zlín za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 150 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
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
oba bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem části pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro vybudování přístavby a
zateplení domu č.p.
na dobu určitou, po dobu 3 let a výpovědí
s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/r
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností EURO CAR Zlín, s.r.o.,
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Vizovická 4097, Příluky, Zlín, 76001, IČO 48532967, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemků p.č. 4033 o výměře 33 m2, p.č. 4034 o výměře 120 m2,
p.č. 4035 o výměře 245 m2 vše k.ú. Zlín pro vybudování parkovacích stání dle podmínek
OSaDŘ a OPP, na dobu neurčitou, s účinností dnem uveřejnění smlouvy o nájmu v
centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
nájemné ve výši 15% CMZ, tj. 112 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a společností EURO CAR Zlín, s.r.o.,
Vizovická 4097, Příluky, Zlín, 76001, IČO 48532967, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemků p.č. 4033 o výměře 33 m2, p.č. 4034 o výměře 120 m2, p.č.
4035 o výměře 245 m2 vše k.ú. Zlín pro vybudování parkoviště za cenu ve výši dle CMZ
č. 11, tj. 750 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
8/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
snížení nájemného o částku ve výši 6 824 Kč bez DPH za nájem částí pozemku p.č. 901/6
k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 112 m2 pro zásobování a parkování u objektu č.p. 764
Zlín -Malenovice za období od 10.11.2017 do 30.06.2018 z důvodu nemožnosti užívat
předmět nájmu v průběhu realizace stavební akce statutárního města Zlína „Regenerace
panelového sídliště Zlín - Malenovice – 6. etapa“, pro nájemce SERVICE PRO a.s.,
Svatoplukova 63, Napajedla, IČO 25567969

Usnesení
9/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce 41 256 Kč za pronájem části pozemku
p.č. 2001/12 k.ú. Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového
domu č.p 4560 Slunečná, Zlín s podmínkou dodržení podmínek Oddělení prostorového
plánování Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu
města Zlína, pro Společenství vlastníků jednotek domu Slunečná 4560 ve Zlíně, Slunečná
4560, PSČ 760 05, IČO 03522938

Usnesení
10/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s umístěním novostavby rodinného domu dle předložené projektové
dokumentace na pozemku p.č. 866/1 k.ú. Zlín ve vlastnictví fyzické osoby, zatíženém
věcným břemenem přístupu na pozemek p.č. 865/6 k.ú. Zlín ve prospěch statutárního
města Zlín, v jehož důsledku bude omezen rozsah užívání věcného břemene přístupu z
původní šíře 2 m na 1,5 m
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem tohoto souhlasu

Usnesení
11/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uznání vlastnictví k objektu garáže č.ev. 2357 na pozemku p.č. st. 5845 k.ú. Zlín ve
vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na
základě kolaudačního rozhodnutí zn. OÚPA 3092/1975/Ju/ev.č. garáže 2357 ze dne 26. 2.
1976
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Usnesení
12/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uznání vlastnictví k objektu garáže č.ev. 1007 na pozemku p.č. st. 454 k.ú. Příluky u Zlína
ve vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
na základě kolaudačního rozhodnutí zn. SÚ OÚPA 3089/93/Frý ze dne 2. 8. 1993 a
rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně zn. 33 D 336/2010-36 ze dne 7. 3. 2018

Usnesení
13/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 3843 k.ú. Zlín a části pozemku p.č. 3844/2
k.ú. Zlín o celkové výměře 197 m2 (díl B), schváleného usnesením RMZ č.j. 6/17R/2015
dne 24.8.2015 k zahrádkářskému účelu, pro nájemce
dle čl. III. Nájemní smlouvy č. 400 015 1503 uzavřené dne 25.9.2015
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem této výpovědi

Usnesení
14/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 3232 k.ú. Zlín o celkové výměře 180 m2 (díl
10), schváleného usnesením RMZ č.j. 23/15R/2017 dne 24.7.2017 k zahrádkářskému
účelu, pro nájemce
dle čl. III. Nájemní smlouvy
č. 400 017 1158 uzavřené dne 30.8.2017
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem této výpovědi

Usnesení
15/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 20/18 k nájemní smlouvě č. 1600070636 ze dne 20.06.2007 ve znění
příslušných dodatků na pronájem částí pozemků p.č. 2735/1 a 2735/11 v k.ú. Zlín pro
výstavbu bytových domů a technické infrastruktury mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností Manag
development, a.s., Zarámí 92, Zlín, 76001, IČO 02302926, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je změna pronajaté výměry pozemků ze 7220 m2 nově na výměru 5406 m2 za
nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok a změna pronajaté výměry pozemků ze 3371 m2 nově na
výměru 750 m2 za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
16/15R/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. 732/68 k.ú. Zlín o
výměře 50 m2 a nájem části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře 120 m2 (celková
výměra 170 m2) k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
17/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
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760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/21 k.ú.
Zlín o výměře 80 m2 k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
18/15R/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. 732/21 k.ú.
Zlín o výměře 70 m2 k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
19/15R/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. 732/21 k.ú. Zlín o
výměře 75 m2 a nájem části pozemku p.č. 732/72 k.ú. Zlín o výměře 75 m2 (celková
výměra 150 m2) k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
20/15R/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. 732/72 k.ú.
Zlín o výměře 50 m2 pro zahradu – posezení, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
21/15R/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. 732/72 k.ú. Zlín o
výměře 60 m2 k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
22/15R/2018

Rada města Zlína
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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. 732/72
k.ú. Zlín o výměře 50 m2 k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
23/15R/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. 732/72 k.ú. Zlín o
výměře 100 m2 pro zahradu – posezení, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
24/15R/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. 4100/16 k.ú. Zlín o
výměře do 24 m2 pro odstranění části opěrné železobetonové zdi ve vlastnictví SMZ a
rozšíření sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek p.č. 2937/84 k.ú. Zlín k rodinnému
domu č.p. 4220, ul. Nivy II, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
25/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 9361000643 ze dne 23. 3. 2005 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 zvýšení výměry předmětu
výpůjčky, tj. pozemku p.č. 673/22 k.ú. Zlín, o 50 m2, ze současných 40 m2 celkově na 90
m2 za účelem údržby zeleně, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
26/15R/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
6

pozemku p.č. 628/7 k.ú. Zlín o výměře do 19 m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a
přístupu na pozemek p.č. 624/5 k.ú. Zlín k rodinnému domu č.p. 1532, ul. Ševcovská, Zlín,
dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
27/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností CARPO CZ s.r.o., Cecilka
125, 760 01 Zlín - Příluky, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, po dobu realizace
přístavby k objektu č.p. 125, ul. Cecilka, Zlín-Příluky, s výpovědní lhůtou 1 týden, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 1152/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 200 m2 pro umístění dvou
kusů kontejnerů na ulici Cecilka, Zlín – Příluky, dle podmínek OSaDŘ, OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
28/15R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem částí pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o celkové výměře do 150 m2 za účelem
zajištění příjezdu na pozemky p.č. 612/5 a p.č. 612/7 k.ú. Velíková pro
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
výpůjčku částí pozemku p.č. 612/1 k.ú. Velíková o celkové výměře do 150 m2 za účelem
zajištění příjezdu na pozemky p.č. 612/5 a p.č. 612/7 k.ú. Velíková pro

Usnesení
29/15R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 529/106 o výměře 398 m2 k.ú. Prštné pro rozšíření zahrady u
plánované stavby RD na pozemku p.č. 529/105 k.ú. Prštné pro
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
nájem, výpůjčku pozemku p.č. 529/106 o výměře 398 m2 k.ú. Prštné pro rozšíření zahrady
u plánované stavby RD na pozemku p.č. 529/105 k.ú. Prštné pro

Usnesení
30/15R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem částí pozemků p.č. 1182/1 k.ú. Prštné o výměře do 20 m2 a p.č. 1989/2 k.ú.
Louky nad Dřevnicí o výměře do 20 m2 (dle geometrického zaměření) pro
pro majetkoprávní
vypořádání zastavěného a zaploceného pozemku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
31/15R/2018

Rada města Zlína
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nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 282/27 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 252 m2 pro
pro zahradu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
32/15R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 768/29 k.ú. Zlín o výměře do 380 m2 pro
pro zahradu a sad u bytové jednotky č. 1 v
bytovém domě čp. 3555 Příkrá, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
33/15R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 591/216 k.ú. Mladcová o výměře 223 m2 pro zahradu u bytové
jednotky č. 3 v bytovém domě č.p. 283, Nadhumení, Zlín – Mladcová
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
34/15R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p.č. 4211/1 k.ú. Zlín o výměře do 1500 m2 pro zahradu

Usnesení
35/15R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p.č. 768/35 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 pro
pro rozšíření pozemku p.č. 768/401 k.ú. Zlín

Usnesení
36/15R/2018

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 2/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000120149 ze dne 14. 2. 2012 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčiteli, na dobu určitou, do doby zahájení stavby „Rekonstrukce komunikace ul. K
Letišti, Zlín – Štípa“ s výpovědní lhůtou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, jejímž předmětem je navýšení výměry předmětu výpůjčky, pozemku
p.č. 1624/18 k.ú. Štípa o 20 m2 ,tj. z výměry 16 m2 nově na výměru 36 m2 a rozšíření
účelu výpůjčky o vybudování dvou podélných parkovacích míst u domu č.p. 654 na ulici K
Letišti, Zlín – Štípa, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS

Usnesení
37/15R/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. 732/63 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro vybudování parkovacího stání
u bytového domu č.p. 2901, na ulici Obeciny, Zlín, dle podmínek OSaDŘ

Usnesení
38/15R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 9/13R/2018 ze dne 9.7.2018 ve znění "Rada města Zlína
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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. 3232 k.ú. Zlín o výměře 1254 m2 a části pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín o výměře 165
m2 (díl 11) k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou 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.
3232 k.ú. Zlín o výměře 125 m2 a části pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín o výměře 165 m2
(díl 11, celková výměra 290 m2) k zahrádkářskému účelu 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
39/15R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 31/13R/2018 ze dne 9. 7. 2018 ve znění: „Rada města Zlína
zamítá nájem části pozemku p.č. 1480/1 k.ú. Kudlov o výměře 243 m2 pro příjezd a
rozšíření pozemku u RD čp 62, Výšina, nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1480/1
k.ú. Kudlov o výměře 243 m2 pro příjezd a rozšíření pozemku u RD čp 62, Výšina,
doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.“
zamítá
nájem části pozemku p.č. 1480/1 k.ú. Kudlov o výměře do 30 m2 pro zřízení zahrádky pro
vlastníka bytu v budoucí novostavbě RD na pozemku p.č. 243/87 k.ú. Kudlov
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 1480/1 k.ú. Kudlov o výměře do 30 m2 pro zřízení zahrádky
pro vlastníka bytu v budoucí novostavbě RD na pozemku p.č. 243/87 k.ú. Kudlov
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
40/15R/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,
kabel NN v rámci akce „Štípa, odb. VN 731 a TS T3, obnova“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 1028/1, p.č. 1028/2, p.č. 1095, p.č. 1103/5, p.č. 1346/1, p.č. 1346/3, p.č.
1347, p.č. 1537/49, p.č. 1537/101, p.č. 1537/121 k.ú. Štípa
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
41/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
4000180331 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,
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jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jehož předmětem je změna trasy v uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v pilíři,
uzemnění v rámci akce „Zlín, p. Čelůstka, kabelová přípojka NN“, přes pozemek p.č.
3710/1 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
42/15R/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 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 – kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín, Štefánikova –
kabel NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech
dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 620/13, p.č. 620/15 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
43/15R/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 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 – kabelové vedení NN, skříně v pilíři, uzemnění v rámci
akce „Zlín-Louky, Růžová, NN DP“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 335/1, p.č.
339/1, p.č. 339/4, p.č. 345/2, p.č. 2008/49 k.ú. Louky nad Dřevnicí
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
44/15R/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 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 – kabelové vedení VN, spojka VN, telekomunikační síť,
v rámci akce „Zlín, Parolan a.s., kabel. vedení VN+NN+TS – kabel NN“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3479/1, p.č. 3566/2 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
45/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
Praha 3, IČO 04084063, jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu
smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační
vedení – optický a metalický kabel, NN kabely, rozvaděč úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
2144/33, p.č. 7021 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
46/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jako vlastníkem pozemku a společností Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, Zlín, IČO 49454561, jako stavebníkem, jejímž
předmětem je výstavba pítka na části pozemku p.č. 2144/79 k.ú. Zlín (Centrální park na
sídlišti Jižní Svahy) dle předložené projektové dokumentace a podmínek OSaDŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
47/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a SVJ domu Dřevnická č.p. 377 ve Zlíně Přílukách, se sídlem Dřevnická 377, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 26887886, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u
Zlína, o výměře do 120 m2 za účelem umístění zařízení staveniště při
opravě spodní části fasády (soklu) a vstupního schodiště bytového domu č.p. 377, na dobu
určitou, s účinností od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní lhůtou 1 týden,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
48/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem pozemků a
jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je
právo provést opravu a hydroizolaci objektu patrové garáže č.ev. 2967, 2968 (která je
součástí pozemku p.č. st. 6876) na pozemku ve vlastnictví statutárního města Zlína p.č.
3040/3 k.ú. Zlín o výměře do 36 m2, na dobu určitou - po dobu provádění stavebních prací,
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
49/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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záměr směnit část pozemku p.č. 673/17 k.ú. Zlín o výměře do 23 m2 ve vlastnictví
statutárního města Zlína za části pozemků p.č. 660/59 k.ú. Zlín o výměře do 25 m2 a p.č.
660/45 k.ú. Zlín o výměře do 23 m2 ve vlastnictví fyzických osob
Usnesení
50/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr darovat, prodat pozemek p.č. st. 4616/2 k.ú. Zlín o výměře 6 m2

Usnesení
51/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit pozemky p.č. 527/8 k.ú. Prštné o výměře 28 m2, p.č. 527/9 k.ú.
Prštné o výměře 26 m2 a p.č. 527/10 k.ú. Prštné o výměře 28 m2

Usnesení
52/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 3260
(prostor č. 91) na ul. Obeciny ve Zlíně o výměře 25,5 m2

Usnesení
53/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemky p.č. 3516/1 a p.č. 615/10 k.ú. Zlín o celkové výměře do 400 m2

Usnesení
54/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 761/78 k.ú. Louky nad Dřevnicí o celkové výměře do 4
m2

Usnesení
55/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit část pozemku p.č. 590/47 k.ú. Mladcová o celkové výměře do 15
m2

Usnesení
56/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 977/3 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2

Usnesení
57/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1444/7 k.ú. Štípa o výměře do 20 m2

Usnesení
58/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180561 ze dne 05.06.2018, jehož
předmětem je rozšíření účelu předmětu výpůjčky, tj. pozemku p.č. 3479/1 k.ú. Zlín, o
vybudování venkovních teras a vstupního schodiště, tj. z původního účelu výpůjčky
"rozšíření stávající komunikace a vybudování nových sjezdů a přístupů k novostavbám
VILA domů" nově na "rozšíření stávající komunikace a vybudování nových sjezdů a
přístupů k novostavbám VILA domů a vybudování venkovních teras a vstupního schodiště
ke stavbě VILY B"
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 3479/1 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2

Usnesení
59/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 142/13 a p.č. 906/203 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře
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celkem do 26 m2
Usnesení
60/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 4000181008
uzavřené dne 6.8.2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a SAKINE s.r.o., se sídlem nám.
T.G.Masaryka 1281, Zlín, IČO 06161987, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna
plátcovství DPH u nájemce prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č.p. 7062 (jednotka č. 7062/2) na ul. Zarámí ve Zlíně o výměře 40,7 m2
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
61/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 3565/37 k.ú. Zlín o výměře 40 m2

Usnesení
62/15R/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
Zborovská 4140 ve Zlíně, se sídlem Zborovská 4140, 760 01 Zlín – Příluky, IČO
26229749, 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. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do 711 m2 pro údržbu
zeleně a sezónní umístění trampolíny pro děti u bytového domu č.p. 4140 na ulici
Zborovská, Zlín - Příluky dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
63/15R/2018

Rada města Zlína
zamítá
podání výpovědi z výpůjčky části pozemku p.č. 980/7 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 schválené
usnesením RMZ č.j. 26/2R/2005 dne 17.1.2005 za účelem vybudování parkovacího stání,
pro vypůjčitele
zastoupeného na základě
rozhodnutí soudu opatrovníkem
a
dle čl. III. Smlouvy o výpůjčce č.
1635750067 uzavřené dne 26.1.2005

Usnesení
64/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Černobílé centrum s.r.o.,
Dřevnická 4127, Příluky, 760 01 Zlín, IČO 06208673, jakožto vypůjčitelem, na dobu
určitou, po dobu 5-ti let, s výpovědní lhůtou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 981/23 k.ú.
Zlín o výměře do 10 m2 pro umístění restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s
provozovnou kavárny Gulliver v budově č.p. 3705 (objekt polikliniky) na Antonínově ulici
ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ a poskytovatele dotace na revitalizaci plochy před
objektem polikliniky
pověřuje
13

Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
65/15R/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 AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617, 760 01
Zlín, IČO 46902481, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků p.č. 1645/2 a p.č. 1645/27 k.ú.
Příluky u Zlína o celkové
výměře do 36 000 m2 pro výstavbu 4 bytových domů a související technické infrastruktury
(obslužná komunikace,
chodníky, parkovací plochy, veřejné osvětlení, dětské hřiště, veřejná zeleň), název akce
“Rezidenční byty Zlín,
Bartošova čtvrť – východ”, vše v souladu s územní studií “Boněcký rybník – BH 242”, za
nájemné ve výši 5
Kč/m2/rok v době legislativní přípravy akce a 40 Kč/m2/rok po dobu realizace výstavby na
části předmětu nájmu
dotčené výstavbou a zařízením staveniště (od zahájení výstavby do vydání kolaudačního
souhlasu), s účinností
dnem uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu určitou - po dobu výstavby,
nejpozději však do
31.12.2021.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě (kupní smlouvy) mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
společností AIP, spol. s r.o., Dlouhá
5716, 760 01 Zlín, IČO 46902481, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), jejímž
předmětem je prodej zastavěných
částí pozemku p.č. 1645/27 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do 4 500 m2 po
předložení geometrického plánu
potvrzeného katastrálním úřadem na takový stupeň rozestavěnosti bytového domu, že bude
již navenek uzavřen
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a že v budově rozestavěné jednotky budou
uzavřené obvodovými stěnami
v souladu s § 1163 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za cenu
stanovenou znaleckým
posudkem o ceně obvyklé ve výši 2100 Kč/m2 bez DPH, s účinností dnem uveřejnění
smlouvy v centrálním registru
smluv, na dobu určitou - po dobu výstavby, nejpozději do 31.12.2021.
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením
a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
66/15R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako vlastníkem pozemků a
jako stavebníkem a investorem, za účasti
jako vlastníků dalších pozemků dotčených stavbou komunikace, jejímž předmětem je
udělení souhlasu statutárního města Zlína, jako vlastníka pozemků p. č. 847/16 a p. č.
847/17 k. ú. Příluky u Zlína, s provedením a umístěním stavby komunikace na pozemcích
ve vlastnictví statutárního města Zlína, na náklady investora, na dobu neurčitou, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy s tím, že stavba komunikace bude
dokončena nejpozději do 30.6.2020, dle podmínek OSaDŘ a OKaRDS, a dále prohlášení
že po kolaudaci předmětné komunikace bude tato komunikace a části pozemků
v jejich vlastnictví, dotčených stavbou komunikace, nabídnuta k bezúplatnému převodu do
vlastnictví statutárního města Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
67/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zveřejnění záměru vypůjčit prostory v budově č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st.
23 v k. ú. Zlín, obec Zlín (Zlínský klub 204 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně), a to:
sdílené prostory - místnosti č. 209, 210, 219, 223 ve 2. NP budovy č.p. 204, která je
součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem cvičení žen s onemocněním
karcinomu prsu provozované prostřednictvím Mamma HELP, z. s., na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zájemce předloží:
1. kopie stanov v platném znění,
2. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné
zmocnění k zastupování,
3. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu nebo kopie písemného potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu,
4. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti dluh vůči finančnímu úřadu,
zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení,
5. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti vůči statutárnímu městu
Zlínu závazek po splatnosti,
6. popis zamýšlené veřejně prospěšné činnosti, kterou hodlá ve vypůjčených nebytových
prostorech poskytovat,
7. definici cílové skupiny, na kterou je činnost zaměřena,
8. čestným prohlášením doloží, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a bere na vědomí
nakládání s uvedenými osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
schvaluje
zveřejnění záměru vypůjčit prostory v budově č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st.
23 v k. ú. Zlín, obec Zlín (Zlínský klub 204 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně), a to:
sdílené prostory - místnosti č. 115, 116 v 1. NP budovy č.p. 204, která je součástí pozemku
p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, k poskytování veřejně prospěšných činností v oblasti
umělecké - hudební, taneční, divadelní a sociálně-pedagogické pro herce s poruchami
autistického spektra (PAS) prostřednictvím souboru Tyátr ModroDiv, z.s., na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zájemce předloží:
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1. kopie stanov v platném znění,
2. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné
zmocnění k zastupování,
3. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu nebo kopie písemného potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu,
4. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti dluh vůči finančnímu úřadu,
zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení,
5. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti vůči statutárnímu městu
Zlínu závazek po splatnosti,
6. čestným prohlášením doloží počet členů k datu podání nabídky a strukturu členské
základny v dělení: počet nezletilých, počet členů nad 60 let, počet ostatních,
7. čestným prohlášením doloží účast na přehlídkách a soutěžích národních i mezinárodních
v uplynulých dvou letech,
8. popis výchovných a vzdělávacích funkcí, případně funkcí nositele tradice, které hodlá
ve vypůjčených nebytových prostorech poskytovat,
9. definici cílové skupiny, na kterou je vzdělávací činnost zaměřena,
10. popis veřejně prospěšné činnosti, kterou hodlá ve vypůjčených nebytových prostorech
poskytovat,
11. definici cílové skupiny, na kterou je veřejně prospěšná činnost zaměřena,
12. čestným prohlášením doloží, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a bere na vědomí
nakládání s uvedenými osobními údaji dle z. č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů ve
znění pozdějších předpisů.
Usnesení
68/15R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím a zrušením předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č. 2 v
domě čp. 3162, který stojí na pozemku p. č. st. 3830 (Zálešná VII) v k. ú. a obci Zlín.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
69/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu dle seznamu č. 4,
zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt.

Usnesení
70/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou do 28. 2. 2019, s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 69 Kč/m2 započitatelné
podlahové plochy bytu měsíčně, s účinností ode dne 1. 9. 2018,
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke
dni 30. 9. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
dohody, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
71/15R/2018

Rada města Zlína
zamítá
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.
5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného 8
Kč/m2/měsíc,

Usnesení
72/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 19/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.5 řádku č.2 a tabulky č.17 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků
uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
73/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 5 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018
příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
74/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s provedením oprav svěřeného majetku příspěvkové organizaci ZOO a
zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy

Usnesení
75/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce chodníků – ulice Švermova-Jarolímkovo náměstí – 1. a 2.
etapa",
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele
vyloučit účastníka z výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
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Usnesení
76/15R/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 „Zlín, ulice Dřevnická, úprava
veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací“,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, 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:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
František Pilka, člen Zastupitelstva města Zlína
Mgr. Pavel Chwaszcz, člen Zastupitelstva města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ing. Dagmar Butnikošarovská, členka Zastupitelstva města Zlína
Ing. Jan Štětkář, člen Zastupitelstva města Zlín
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
77/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
"Dodávka osobního automobilu pro Odbor městské zeleně MMZ",
pověřuje
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RNDr. Bedřicha Landsfelda, 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 podpisem
smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace ve složení:
č l e n o v é:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Marcel Červený, Odbor vnitřní správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Stanislav Pospíšilík, Odbor městské zeleně
Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
č l e n o v é:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Dana Kovaříková, členka ZMZ
3. Jaromír Schneider, člen ZMZ
4. Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
5. Marcel Červený, Odbor vnitřní správy
6. Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. Ondřej Běták, náměstek primátora
2. Josef Zmeškal, člen ZMZ
3. Mgr. Pavel Brada, člen ZMZ
4. Stanislav Pospíšilík, Odbor městské zeleně
5. Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
6. Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
78/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
"Dodávka osobního automobilu pro Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ",
pověřuje
Ondřeje Bětáka, 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 podpisem smlouvy s
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace ve složení:
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č l e n o v é:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Igor Zipper, vedoucí Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Marcel Červený, Odbor vnitřní správy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vlasta Skopová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
č l e n o v é:
1. Ondřej Běták, náměstek primátora
2. Karel Markytán, člen ZMZ
3. Mgr. Miroslav Kašný, člen ZMZ
4. Igor Zipper, vedoucí Oddělení prevence kriminality a sportovišť
5. Marcel Červený, Odbor vnitřní správy
6. Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Mgr. Patrik Kamas, člen ZMZ
3. Ing. Ivan Skřivánek, člen ZMZ
4. Vlasta Skopová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť
5. Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
6. Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
79/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace
bytů v BD Družstevní 4509, Zlín“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání
veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Revitalizace bytů v BD
Družstevní 4509, Zlín“, a to dodavatele KERAMO D – Dohorák s.r.o., se sídlem: Zahradní
583, 768 21 Kvasice,
IČO: 27716104, nabídková cena bez DPH: 1 740 060,00 Kč 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
80/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Rámcová smlouva – instalace
a montáž elektrických rozvodů a zařízení v bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Zlína", a to dodavatele Korelis, s.r.o., se sídlem 12. dubna 1593/6, Hodonín, IČO
01443631, s nabídnutou hodnotou slevy z ceníku RTS, a.s. ve výši 15% a paušální cenou
20

za havarijní službu/měsíc ve výši 8000 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Pokud vybraný dodavatel odmítne součinnost k uzavření smlouvy, může být smlouva
uzavřena s účastníkem, který se při hodnocení nabídek umístil na dalším místě v pořadí.

Usnesení
81/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Oprava povrchu MK Přílucká
včetně zpomalovacího prahu“, a to společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 48035599, s
nabídkovou cenou 3.687.890 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
82/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4400160051 na služby "Vypracování
projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny
Zlín - východ a oprava navazujících komunikací" uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO:
46974806, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí uvedeného
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Zlín - křižovatka ulic K
Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“ ze dne 11. 8. 2017, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO: 45274924, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 744 564,08 Kč bez DPH a současně zúžení
předmětu smlouvy o méněpráce ve výši 71 419,44 Kč bez DPH, a posunutí termínu
dokončení díla do 30. 11. 2018,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo a jeho podpisem.

Usnesení
84/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby "Okružní křižovatka
na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ mezi Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín,
IČO 70934860 a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jejímž předmětem je dohoda účastníků o společném postupu přípravy a realizace stavby
"Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“
dle projektové dokumentace, zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s.,
Štefánikova 167, 760 01 Zlín ve znění dle přílohy č. 1
- uzavření Smlouvy o právu provést změnu stavby "Okružní křižovatka na silnici
III/49018, Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ mezi statutárním městem Zlín,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako vlastníkem pozemků a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín,
21

IČO 70934860 jako stavebníkem, jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést
na části pozemků p.č. 2735/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 223 m2, p. č. 2735/15
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 12 m2, p. č. 2735/76 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 31 m2 a p. č. 2735/77 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1045 m2, vše
v obci a k. ú. Zlín změnu (rekonstrukci) stavby, nazvané „Okružní křižovatka na silnici
III/49018, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ v rozsahu dle projektové
dokumentace, zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167,
760 01 Zlín ve znění dle přílohy č. 2
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dohody a
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
85/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 na stavební práce „Rekonstrukce
ulice Zámecké, Zlín - Štípa” 3a) ze dne 9. 11. 2017 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a
společností SMO, a.s., se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ: 42339839, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
ve výši 143 208 Kč bez DPH a posunutí termínu provádění díla do 31. 10. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
86/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400170073 na stavební práce „Rekonstrukce
ulice Zámecké, Zlín - Štípa” 3b) ze dne 9. 11. 2017 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a
společností SMO, a.s., se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČO: 42339839, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
a zvýšení ceny díla ve výši 285 273 Kč bez DPH a posunutí termínu provádění díla do 31.
10. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180024 na stavební práce „Sportovně
rekreační areál Zlín - Kudlov” ze dne 29. 3. 2018 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a
společností sport cité + s.r.o., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 04929845, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
ve výši 430 805 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 273 368 Kč bez DPH a posunutí termínu
provádění díla do 14. 9. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180023 ze dne 12. 4. 2018, uzavřené mezi
statutárním městem
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Zlínem, IČ 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako objednatelem a
společností JASY Vsetín s. r.o.,
IČO: 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem, na realizaci
stavebních prací "Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín", jehož předmětem
je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce v hodnotě 86 989 Kč bez DPH a současně zúžení předmětu
smlouvy o méněpráce v
hodnotě 87 412 Kč bez DPH a dále změna konečného termínu dokončení díla do 7. 9.
2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho
uzavřením a podpisem.
Usnesení
89/15R/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 společností IZOFO MAXX s.r.o., se sídlem
Nad Stráněmi 4683, 760 05 Zlín, IČO 03017745 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
výměna netěsné kanalizace v technickém podlaží pod prodejnou Hruška v bytovém domě
na ul. Středové 4786 ve Zlíně, za cenu díla 139 025 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí a uzavřením a
podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení
90/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úsek napojení specifikován
jako "Kanalizace Zlín Kudlov – II.etapa, I. etapa- 1část", mezi statutárním městem Zlínem,
IČO: 00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín,
IČO: 49454561, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo
zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a
jejím podpisem

Usnesení
91/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924 a
společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO: 49454561,
která upravuje vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování
kanalizace,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a
jejím podpisem

Usnesení
92/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací a vodovodů provozně souvisejících, úseky napojení
specifikovány takto „Kanalizace Štípa III. etapa“ a „Vodovod Štípa III. etapa“, mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO: 49454561, která upravuje vzájemná práva a
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povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování
kanalizace a vodovodu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a
jejím podpisem
Usnesení
93/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
v návaznosti na prodloužení vodovodního řadu v místní části U Majáku uzavření Dohody
vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO:
49454561, která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo
zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodů, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a
jejím podpisem

Usnesení
94/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Zlína č. 1000 18 0029 ze dne 18. 6. 2018 mezi statutárním městem
Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako poskytovatelem a
Sborem dobrovolných hasičů Zlín - Lhotka, IČO 65792599, se sídlem Lhotka 89, 763 02
Zlín, jako příjemcem, jehož předmětem je změna termínu pro předložení vyúčtování
dotace z 30. 9. 2018 na 31. 10. 2018
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
95/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dodatku č. 5 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 00 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,

pověřuje
- Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí, jejím podpisem
a uzavřením.
Usnesení
96/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/02 ze dne 1. 9.
2007 mezi společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO:
25321226 jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako odběratelem, jehož předmětem je aktualizace odběrných míst u objektů
statutárního města Zlína dle seznamu uvedeného ve zdůvodnění tohoto materiálu (nově
odběrné místo T/325/292 Broučkova 292)
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
97/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky elektrické energie č.
SE070064445 ze dne 3. 8. 2017, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako zákazníkem, a společností
CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302,
jako obchodníkem, jehož
předmětem je rozšíření odběrných míst, do kterých je dodávána elektrická energie o nové
odběrné místo na adrese Sportovní areál CO Lhotka, 763 02 Zlín za podmínek výše
uvedené smlouvy o sdružených službách na dodávky elektrické energie
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
98/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Úprava zelených ploch pod hotelem Moskva“,
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČO 00283924
jako objednatelem a zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548, 760 05
Zlín, IČO 27718590, za cenu díla 138 550,00 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
99/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle čl. 12 odst. 4 směrnice č. 5/SM/2016/ÚZ o zakázkách malého
rozsahu, na dodávku 29 ks lip Tilia vulgaris „Pallida“ – box shaped, mezi statutárním
městem Zlín jako kupujícím a obchodní společností ARBOEKO s.r.o., IČO: 27926826 se
sídlem Obříství – Obříství, Bedřicha Smetany 230, PSČ 277 42 jako prodávajícím za cenu
698 600,00 Kč bez DPH s termínem plnění do 18. 10. 2018 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
100/15R/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 výsadbu lip Tilia vulgaris „Pallida“ (box shaped), mezi statutárním městem Zlín
jako objednatelem a obchodní společností ACRIS zahrady s.r.o., IČO: 27718590 se sídlem
Slunečná 4548, 760 05 Zlín jako zhotovitelem za cenu 492 887,00 Kč bez DPH s termínem
plnění do 23. 10. 2018 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
101/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2018“
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- č. 1800180023 Část 1: „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2018, Malenovice,
Louky“ uzavřené dne 16. 4. 2018 mezi Statutárním městem Zlín jako objednatelem a
Romanem Kratinou, místo podnikání V Dolině 167, Jaroslavice, 760 01 Zlín, IČO:
49161041,
- č. 1800180024 Část 2: „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2018, Mokrá,
Mladcová, ulice Pasecká, Jižní svahy, Zálešná, ulice Sokolská část“ uzavřené dne 16. 4.
2018 mezi Statutárním městem Zlín jako objednatelem a EMSEKO BIKE s.r.o. se sídlem
2. května 3070, 760 01 Zlín, IČO: 26274973,
- č. 1800180025 Část 3: „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2018, Podhoří, Letná,
Fabiánka“ uzavřené dne 16. 4. 2018 mezi Statutárním městem Zlín jako objednatelem a
AKZ ZAHRADY spol. s r.o. se sídlem Podvesná XIIII 1436, 760 01 Zlín, IČO: 29270405,
- č. 1800160026 Část 4: „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2018, Růmy, Lazy,
Lesní čtvrť, Staré Obeciny, Příluky“ uzavřené dne 16. 4. 2018 mezi Statutárním městem
Zlín jako objednatelem a EMSEKO BIKE s.r.o. se sídlem 2. května 3070, 760 01 Zlín,
IČO: 26274973
- č. 1800180027 Část 5: „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2018, Lužkovice,
Kudlov, Jaroslavice, Velíková, Lhotka, Chlum“ uzavřené dne 16. 4. 2018 mezi Statutárním
městem Zlín jako objednatelem a AKZ ZAHRADY spol. s r.o. se sídlem Podvesná XIIII
1436, 760 01 Zlín, IČO: 29270405,
kterými se snižuje celkový počet sečí za dobu trvání každé smlouvy z původních 7 na 6 z
důvodu stávajících klimatických podmínek,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatků
č. 1 smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
102/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 a společností MUSICDATA s.r.o., se sídlem Šfefánikova 131/62, Brno
613 00, IČ 262 27 142, jejímž předmětem je přemístění a změna uchycení clusterů sálu
Kongresového centra Zlín, za celkovou cenu 358.590,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
103/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění pamětní desky mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a společností Zlaté jablko, a.s., IČO:
25339737, se sídlem náměstí Míru 174, 760 01 Zlín, jejímž předmětem je udělení souhlasu
vlastníka budovy, tj. společnosti Zlaté jablko, a.s. s umístěním bronzové pamětní desky T.
G. Masarykovi na fasádu domu č. p. 174 na náměstí Míru ve Zlíně, a to bezúplatně na
dobu neurčitou.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
104/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, v. v. i.,
IČO: 67985921, a statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, jejímž předmětem je
poskytnutí digitálních kopií 2 ks archivních fotografií, za podmínek uvedených v příloze,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy,
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jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
105/15R/2018

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č.j. 91/11R/2018 ze dne 4.6.2018, kterým Rada města
Zlína schválila "uzavření kupních smluv mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako prodávajícím a kupujícími, kdy seznam kupujících,
seznam předmětů prodeje - hudebních nástrojů a kupní ceny jsou uvedeny v příloze", kdy
se ruší řádky 15. a 16. uvedené přílohy,
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako prodávajícím a Jiřím Porubiakem, Březnická 5565, 760 01 Zlín, jejímž
předmětem je prodej hudebních nástrojů KLARINET BUFFET CRAMPON 'A' SOUDEK
a KLARINET BUFFET CRAMPON 'B' SOUDEK, za celkovou kupní cenu 4 000 Kč,
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
106/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
vydání souhlasného stanoviska s realizací projektu "Byty pro Zlín" spolku Centrum pro
Sociální Rozvoj a Vzdělávání z. s., se sídlem Milady Horákové 322/10, Zábrdovice, 602
00 Brno, IČO: 07323069, statutárním městem Zlín se sídlem nám Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924
pověřuje
náměstkyni primátora, Bc. Kateřinu Francovou, podpisem souhlasného stanoviska.

Usnesení
107/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
připojení statutárního města Zlína k Evropskému týdnu mobility a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem Charty 2018

Usnesení
108/15R/2018

Rada města Zlína
odvolává
na základě § 166 odst. 3 věta první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
z pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace, IČO 71007652, a to s
účinností ke dni 31. 12. 2018,
pověřuje
náměstkyni primátora Bc. Kateřinu Francovou realizací dalších úkonů souvisejících s tímto
odvoláním, zejména vyhotovením a podpisem oznámení o odvolání a jeho doručením výše
uvedené odvolané osobě.

Usnesení
109/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města Zlína - přílohy č. 1 s názvem
"Organizační schéma" spočívající ve:
A) zrušení:
1) 1 pracovního místa "asistentka-ekonomka" přímo podřízeného vedoucí samostatného
oddělení koordinace projektů;
2) 2 pracovních míst "referent dopravy" přímo podřízených vedoucímu Odboru vnitřní
správy;
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3) 1 pracovního místa "řidič" v oddělení organizačním, Odbor kanceláře primátora;
B) zřízení:
1) 1 pracovního místa "ekonomka" přímo podřízeného vedoucímu Odboru kanceláře
primátora,
2) oddělení autoprovozu v Odboru kanceláře primátora (1 pracovní místo "vedoucí
oddělení", 3 pracovní místa "řidič");
3) 1 pracovního místa "technik" přímo podřízeného vedoucímu Odboru městské zeleně;
vše s účinností od 01.09.2018.
C) s účinností od 01.10.2018 zřízení:
1) 1 pracovního místa "vedoucí památníku" přímo podřízeného vedoucí Odboru kultury a
památkové péče;
2) 1 pracovního místa "průvodce" přímo podřízeného vedoucí Odboru kultury a památkové
péče.
Usnesení
110/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu operačního
programu URBACT III („Guide to Preparing - Joint Convention Between Lead Partner and
Project Partners for the URBACT III Operational Programme"), a to mezi hlavním
partnerem projektu městem Groningen (Nizozemsko) a partnery projektu, kdy jedním z
těchto partnerů je statutární město Zlín, IČ 00283924, a to v činnostech sítě přenosu
nazvaném Movement projektu „Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních
talentů"
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí „Guide to
Preparing - Joint Convention Between Lead Partner and Project Partners for the URBACT
III Operational Programme" ( Průvodce k přípravě - společné úmluvy mezi hlavním
partnerem a partnery projektu operačního programu URBACT III), jejím podpisem a
doložením poskytovateli podpory dle podmínek projektu.

Usnesení
111/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování, stravné,
kapesné, cestovní náklady,
pojištění) na zahraniční pracovní cestu do města Groningen (Nizozemsko) v rámci sítě
přenosu URBACT s názvem
Movement projektu „Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních talentů"
pro:
- Kamilu Gamalovou, koordinátorku projektu - participativní rozpočet,
- Pavla Krutila, prorektora pro mezinárodní vztahy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
ve dnech 4. - 7. 9. 2018.

Usnesení
112/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování, stravné,
kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do města Kaunas (Litva)
v rámci fóra "MODERNISTICKÉ HNUTÍ V ARCHITEKTUŘE" a navazující konference
"MODERNISMUS PRO BUDOUCNOST" pro: Ivo Tučka, vedoucího oddělení
prostorového plánování, konané ve dnech 10.- 13. září 2018.

Usnesení
113/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "48. Barum Czech Rally Zlín" ve
dnech 24. 8. 2018 a 25. 8. 2018 vždy od 12:00 do 02:00 hodiny následujícího dne a dne 26.
8. 2018 od 09:00 do 19:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004: část
nám. Míru před PENY 24. - 26. 8. 2018 od 8:00 do 22:00 hodin, univerzitní park na ul.
Březnická dne 25. 8. 2018 od 00:30 hodin do 01:00 hodiny; tovární areál Svit na ploše
před budovou 21. budovou v pátek 24. 8. 2018 od 18:00 do 18:40 hodin; tovární areál Svit
na plochách po bývalých budovách 24, 25, a 26 dne 24. 8. 2018 od 12:00 do 24:00 hodin,
25. 8. 2018 od 17:00 do 01:00 hodiny dne 26. 8. 2018; prostranství parkoviště ulice Vodní
při RZ 1 Zlín dne 24. 8. 2018 od 19:45 do 00:30 hodin dne 25. 8. 2~
schvaluje
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po dobu konání výše uvedené akce
včetně náměstí Míru, náměstí Práce a sadu Svobody,
schvaluje
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 na uvedeném prostranství po dobu výše uvedené akce:
pořadatel: Rallye Zlín, spol. s r.o. Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČ: 46965564
Usnesení
114/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k provozu stánků s občerstvením v rámci akce "48.
Barum Czech Rally Zlín" v termínu 24. 8. 2018 až 25. 8. 2018:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 po celé
trase v těsné blízkosti městské Rychlostní zkoušky RZ 1 dne 24. 8. 2018 od 15:30 hodin do
25. 8. 2018 02:00 hodin (viz. Př. 1 - seznam stánků č. 1 až 16),
- k ukončení akce 25. 8. 2018 ve 02:00 hodiny po celé trase v těsné blízkosti městské
Rychlostní zkoušky RZ 1,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Rallye Zlín, spol. s r.o. Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČ: 46965564

Usnesení
115/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Ohňostroje" v rámci
doprovodného programu 48. Barum Czech Rally Zlín dne 25. 8. 2018 od 00:30 do 01:00
hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004:
univerzitní park na ul. Březnická,
- k ukončení akce dne 25. 8. 2018 v 01:00 hodinu,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Rallye Zlín, spol. s r.o. Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, IČ: 46965564

Usnesení
116/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Venkovní diskotéka Barum" ve
dnech 24. 8. 2018 a 25. 8. 2018 vždy od 20:00 do 02:00 hodin dne násludujícího:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
prostranství před Star klubem Flip na parcele č. 1119/122 v k. ú. Zlín,
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- k ukončení akce po 22. hodině dne 25. 8. 2018 a 26. 8. 2018 ve 02:00 hodiny,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: ZLÍNLAND, s.r.o., Hlubočepská 84/37, 152 00 Praha - Hlubočepy
Usnesení
117/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Roztančený PARKet století" ve
dnech 25. 8. 2018, 7. 9. 2018, 14. 9. 2018 a 21. 9. 2018 vždy od 18:00 do 22:00 hodin :
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
prostranství za přístavbou ZK 204,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Radek Kubiš, Obeciny VI 3601, 760 01 Zlín, IČO: 75326116

Usnesení
118/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích při konání akce "Kejklířský jarmark" ve dnech 14. 9. 2018 a 15.
9. 2018 na náměstí Míru vždy od 6:00 do 22:00 hodin,
pořadatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924

Usnesení
119/15R/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 "Stará řemesla na hradě" dne 8. 9. 2018 od 10:00 do 21:00 hodin na
prostranství hradu Malenovice,
pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO: 00089982

Usnesení
120/15R/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 "Poslechová reprodukovaná hudba DJS" dne 18. 8. 2018 od 14:00
hodin do 22:00 hodin na platformě Baru U Pštrosa na ul. Školní 3362 ve Zlíně,
pořadatel:

Usnesení
121/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Pohádkový les" dne 8. 9. 2018 od
14:00 hodin do 18:00 hodin na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství Dětského centra Zlín, p. o. Burešov,
pořadatel: Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín-Louky, IČ:
26986728

Usnesení
122/15R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Večírek Barum Rallye“ dne 25.
8. 2018 od 16:00 do 01:00 hodiny následujícího dne:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství před Hostincem Pod Lipou na ul. Gahurova,
- k ukončení akce po 22. hodině,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:
Usnesení
123/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Odpolední hraní na hospodské
zahrádce“ dne 18. 8. 2018 od 14:30 do 20:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství zahrádky Pivovaru Malenovice na ul. Švermova,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
124/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Afterparty u provozovny Blok
12 Café" v termínu 24. 8. 2018 od 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 před
provozovnou Blok 12 Café na parcele č. 1119/18 v k. ú. Zlín,
- k ukončení akce po 22. hodině dne 25. 8. 2018 ve 02:00 hodiny,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. l po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Petr Palacký, Cihlářská 3885, 760 01 Zlín, IČ: 74865978

Usnesení
125/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Pavlu Bráblíkovi, řediteli LINKY SOS Zlín, příspěvkové
organizace statutárního města Zlína, dle přílohy.

Usnesení
126/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 120780_3 mezi
společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o., se sídlem Kladno - Dubí, Dubská 257, PSČ 272
03, IČO 26735865 jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 jako odběratelem, jehož předmětem je aktualizace odběrných míst
tepelné energie u objektů statutárního města Zlína dle seznamu uvedeného ve zdůvodnění
tohoto materiálu (zrušeno odběrné místo 0087 - Broučkova 292)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
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Usnesení
127/15R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
odstoupení od Smlouvy o dílo č. 4000171203 ze dne 7.9.2017, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 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“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem odstoupení od smlouvy

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v.r.

v.r.
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