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
14. schůze

23. 7. 2018

Usnesení
1/14R/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 pozemku p.č. 591/1 k.ú.
Mladcová o celkové výměře do 200 m2 pro zahradu u RD za kupní cenu ve výši dle CMZ
č. 11, tj. 700 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
2/14R/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 části pozemku p.č. 1183/8 k.ú. Prštné o
výměře do 50 m2 pro zarovnání hranice parcely p. č. 10/1 k.ú. Prštné, za kupní cenu ve
výši dle CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH dle podmínek OKaRDS
souhlasí s pověřením
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/14R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto směňujícím na straně jedné a
jakožto směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem je směna
pozemku p.č. 620/2 k.ú. Velíková o výměře 154 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína
za část pozemku p.č. 620/1 k. ú. Velíková o výměře do 60 m2 ve vlastnictví
se zaužívanou účelovou komunikací, s doplatkem
rozdílu ve výměrách za cenu ve výši 40 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
4/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
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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. 550/51 k.ú. Prštné o celkové výměře do
12 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemky ve vlastnictví vypůjčitele p.č. 550/87,
p.č. 550/105, p.č. 550/123, 550/141 a p.č. 550/159, vše k.ú. Prštné, k budoucí novostavbě
rodinného domu na ulici V Polích, Zlín - Prštné, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
5/14R/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 pozemků p.č. 79, p.č. 124/1, p.č. 889/1 a p.č.
890/1 vše k.ú. Lužkovice o celkové výměře do 70 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na
pozemky, p.č. 890/3, p.č. 889/3, p.č. 1089/78 a p.č. 890/2 vše k.ú. Lužkovice, k budoucí
novostavbě rodinného domu na ulici Legera, Zlín - Lužkovice, dle podmínek OSaDŘ,
OPP, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/14R/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 určitou 2 let,
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 972/41 k.ú. Zlín o celkové výměře do 15
m2 pro vybudování parkovacího stání u půldomku č.p. 1755, ul. Buková, Zlín - Letná, dle
podmínek OSaDŘ, OKaPP, OKaRDS, OŽPaZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/14R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 197/24 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 45 m2 pro
pro zarovnání a
rozšíření pozemku u RD čp. 82 Na Rusavě, Zlín - Kostelec
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
8/14R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ čj. 41/13R/2018 ze dne 9.7.2018 ve znění: „Rada města Zlína schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností Hravé ruce s r.o., se sídlem ul. Dukelská 4016, Zlín, IČO 05745691, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v 1.
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nadzemním podlaží budovy č.p. 3895, 3896 na ul. Školní ve Zlíně o výměře 34,1 m2
(obchod s výtvarnými potřebami, korálky a bižuterní komponenty) ke dni 1.7.2018"
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností Hravé ruce s r.o., se sídlem ul. Dukelská 4016, Zlín, IČO 05745691, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 3895, 3896 na ul. Školní ve Zlíně o výměře 34,1 m2
(obchod s výtvarnými potřebami, korálky a bižuterní komponenty) ke dni 31.7.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
9/14R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ čj. 18/12R/2018 ze dne 18.6.2018 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 Marcelou Mikeštíkovou, se sídlem
Bedárna II 165, Lukov, IČO 756 75 030 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 3895,3896 na
pozemku p.č. st. 4781 (prostor č. 3896/91) k. ú. Zlín (ul. Školní ve Zlíně) o výměře 34,1
m2, za účelem prodeje zboží ezoterní podstaty, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle
OZ, za nájemné ve výši 3 400 Kč/m2/rok bez DPH"
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Marcelou Mikeštíkovou, se sídlem
Bedárna II 165, Lukov, IČO 756 75 030 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 3895,3896 na
pozemku p.č. st. 4781 (prostor č. 3896/91) k. ú. Zlín (ul. Školní ve Zlíně) o výměře 34,1
m2, za účelem prodeje zboží ezoterní podstaty, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle
OZ, za nájemné ve výši 3 781 Kč/m2/rok bez DPH
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/14R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č.j. 22/13R/2018 ze dne 9.7.2018 ve znění: „Rada města Zlína schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12,760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto 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.
555/6 k.ú. Zlín o celkové výměře do 137 m2 pro zajištění ochranné zóny a manipulační
plochy pro obsluhu staveniště při demolici RD č.p. 1339 a následné výstavby nového
polyfunkčního domu na Štefánikově ulici ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ a OKaRDS"
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 určitou, po dobu provádění stavebních prací, nejdéle do
30.09.2021, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 555/6 k.ú. Zlín o
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celkové výměře do 137 m2 pro zajištění ochranné zóny a manipulační plochy pro obsluhu
staveniště při demolici rodinného domu č.p. 1339 a následné výstavby nového
polyfunkčního domu na Štefánikově ulici ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ a OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
11/14R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č.j. 42/13R/2018 ze dne 9.7.2018 ve znění: „Rada města Zlína schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností ZL CYCLING, Z.S., 3. května 1277,
763 12 Vizovice, IČO 04874366, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, s účinností dnem
uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, po dobu 29 dnů s výpovědní lhůtou 1
týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemků p.č. 1000/16, p.č. 1000/15, p.č. 1000/8 a p.č.st. 5767 k.ú. Zlín, o
celkové výměře do 6402 m2 za účelem zajištění zázemí pro cyklistický závod „Zlínská
50“, dle podmínek OSaDŘ"
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností ZL CYCLING, Z.S., 3. května 1277,
763 12 Vizovice, IČO 04874366, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou od 29. 9. 2018 do
30. 9. 2018, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemků p.č. 1000/16, p.č. 1000/15, p.č. 1000/8 a p.č.st. 5767
k.ú. Zlín, o celkové výměře do 6402 m2 za účelem zajištění zázemí pro cyklistický závod
„Zlínská 50“, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
12/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem,
v budově č.p. 4699 na ul. Okružní, Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podpisem souhlasu s umístěním sídla

Usnesení
13/14R/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 Pekařstvím Kolář s.r.o., se sídlem
Rašínova 183, Zlín, IČO 06586171, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor
sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 4203 (prostor č. 93), ul. Vodní
ve Zlíně o výměře 47 m2 pro sklad k pekařství, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle
OZ, za nájemné ve výši 25 Kč/m2/rok bez DPH
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
14/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně zřízení
věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem
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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 „Přeložka STL plynovodu a plynové
přípojky v obci Zlín, Zálešná IV č.p. 5754 v k. ú. Zlín“ úplatně jednorázově za cenu ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 3256/7 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
jejím podpisem
Usnesení
15/14R/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 NN a
přípojková skříň v rámci akce „Příluky,
přeložka kabel. ved. NN“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1089/80 k.ú. Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
jejím podpisem

Usnesení
16/14R/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, skříň NN, uzemnění v rámci akce
„Malenovice,
přípojka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 578/1, p.č.
577/2, p.č. 577/3 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
jejím podpisem

Usnesení
17/14R/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, uzemnění v rámci akce „Příluky,
kabelová přípojka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1544/1 k.ú.
Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
jejím podpisem
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Usnesení
18/14R/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 na ul. Slunečná ve Zlíně s podmínkou dodržení podmínek Odboru
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
19/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1645/2 v k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 10 m2 pro
výstavbu kioskové trafostanice VN/NN a vypůjčit část pozemku p.č. 1645/2 v k.ú. Příluky
u Zlína o výměře do 10 m2 pro zpevněné plochy navazující na objekt trafostanice

Usnesení
20/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 8521 k.ú. Zlín o výměře 833 m2 v souladu s
podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek v domě s č.p. 5450, umístěném
na pozemku p.č. st. 8521 k.ú. Zlín

Usnesení
21/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o výměře do 48 m2

Usnesení
22/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 972/33 k. ú. Zlín o výměře do 15 m2

Usnesení
23/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce pozemku p.č. 726/5 o výměře 284 m2 k.ú. Kostelec u Zlína k
zahrádkářskému účelu a pozemku p.č. st. 608 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 21 m2
zastavěný stavbou pro rodinnou rekreaci

Usnesení
24/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 4000141937, který spočívá v prodloužení
doby nájmu a záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p.č. 3256/17 k.ú. Zlín

Usnesení
25/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat pozemek p.č. 387/4 k.ú. Klečůvka o výměře 1335 m2

Usnesení
26/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 2/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 400120149 ze dne 14.2.2012,
jehož předmětem je zvýšení výměry předmětu výpůjčky, tj. 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.

Usnesení
27/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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záměr prodat, pronajmout, vypůjčit pozemek p.č. 529/106 k.ú. Prštné o výměře 398 m2
Usnesení
28/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 591/216 k.ú. Mladcová o výměře 223 m2

Usnesení
29/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. 1381/59 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 37 m2

Usnesení
30/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p.č. 1545 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 23 m2 a p.č. 169/2 k.ú.
Kostelec u Zlína o výměře 41 m2

Usnesení
31/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 409/1 k.ú. Štípa o výměře do 270 m2

Usnesení
32/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 590/25 k.ú. Mladcová o výměře do 500 m2

Usnesení
33/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 590/25 k.ú. Mladcová o výměře do 300 m2 a p.č.
590/29 k.ú. Mladcová o výměře do 50 m2

Usnesení
34/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 5027/8 k.ú. Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
35/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 8299 k.ú. Zlín o výměře 21 m2

Usnesení
36/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 628/7 k.ú. Zlín o výměře 19 m2

Usnesení
37/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 732/63 k.ú. Zlín o výměře 15 m2

Usnesení
38/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1152/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 200 m2

Usnesení
39/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 981/23 k.ú. Zlín o výměře do 10 m2

Usnesení
40/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180797 ze dne 04.07.2018 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
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760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností NORUS s.r.o. Na Honech III
4921, 760 01 Zlín, IČO 46963481, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je zvýšení
výměry předmětu výpůjčky, tj. pozemku p.č. 6857/1 k.ú. Zlín, o 40 m2, tj. z 20 m2 nově na
60 m2 pro umístění a provozování restaurační zahrádky, která funčně souvisí s
provozovnou “U svatého Huberta“ v objektu č.p. 1183, ul. Zálešná V ve Zlíně, na dobu
určitou, po dobu 5-ti let, s výpovědní lhůtou 1 týden, 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
41/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy č. 1634620178 ze dne 07.10.2002 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu pozemku p.č. 1559/9 k.ú. Příluky u Zlína
o výměře 371 m2 pro parkovací stání, ke dni 31.07.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
42/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce č. 119820020 ze dne 01.06.1998 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je ukončení výpůjčky části pozemku p.č. 1559/4 k.ú. Příluky u Zlína o výměře
390 m2 pro vybudování příjezdové komunikace a odstavných stání, ke dni 31.07.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
43/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 1635720220 ze dne 01.07.2002 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně-Veveří, Dřevařská č.p. 932/11, PSČ:
601 75, IČO: 70890013 jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky
částí pozemků p.č. 1157/18, p.č. 1157/19, p.č. 1157/20, p.č. 1157/21, p.č. 1157/25, p.č.
1559/4, p.č. 1559/7 a p.č. 1524/1 vše k.ú. Příluky u Zlína o výměře 5 000 m2 pro
vybudování protipovodňových opatření - pravobřežní zdi a zavazovací zemní hráze v
lokalitě Nad výpustí, stavby "Dřevnice, ohrázování km 16,125 - 18,341 úsek nad mostem",
ke dni 31.07.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
44/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést změnu stavby mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací, sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860, jako
stavebníkem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, IČO 00283924, 760
01 Zlín, jako vlastníkem pozemku, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva
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stavebníka provést stavbu s názvem "Silnice III/49020:Želechovice - Provodov, silniční
těleso" na části pozemku p. č. 1206/2 ostatní plocha v obci Lípa, k. ú. Lípa nad Dřevnicí
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
45/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na směnu pozemků v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína a k. ú. Louky nad
Dřevnicí, ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky, za pozemky v k.
ú. Malenovice u Zlína, k. ú. Louky nad Dřevnicí, k. ú. Zlín a k. ú. Prštné, ve vlastnictví
statutárního města Zlína, ve znění dle přílohy č. 1

Usnesení
46/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy č. PM001040/2016-ZSM/Šk (4400160190) ze dne
7. 12. 2016, mezi Povodím Moravy, s. p., sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Veveří,
IČO 70890013, jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu
záboru pozemku p. č. 3546/1 z 880,82 m2 na 903,8 m2, pozemku p. č. 3546/31 z 342,65
m2 na 359,8 m2, pozemku p. č. 3546/32 z 958,01 m2 na 960, 5 m2, p. č. 3546/33 z 317,75
m2 na 318,9 m2, p. č. 3546/34 z 141,25 m2 na 142,3 m2 v obci a k. ú. Zlín v souvislosti se
stavbou „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“, přičemž celkové nájemné bude
činit 80 022 Kč, minimálně však 1000 Kč,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č. 4400150271, uzavřené dne 2. 11. 2016 v souvislosti s majetkovou přípravou
stavby „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“ mezi Projekční společností
obchodních center, v. o. s., sídlem Plzeň, Lochotínská 1108/18, PSČ 301 00, IČO
61173991, jako vlastníkem pozemku a budoucím prodávajícím, a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako stavebníkem a
budoucím kupujícím, jehož předmětem je:
a) změna názvu stavby z „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“ na
"Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření",
b) změna části předmětu smlouvy o právu provést stavbu - celkového rozsahu záboru
pozemku p. č. 4426 ostatní plocha v obci a k. ú. Zlín z 364 m2 na 376 m2, trvalý zábor pak
bude činit 156,4 m2 a dočasný zábor bude činit 219,3 m2 vše v obci a k. ú. Zlín,
c) prodloužení doby platnosti smlouvy do 2. 11. 2020,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/14R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
trvale bytem
jako prodávajícími, a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, IČO 002839242, 760 01 Zlín, jako kupujícím, jejímž předmětem
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je výkup nově vzniklého pozemku p. č. 639/161 orná půda o výměře 9 m2 v k. ú.
Lužkovice, obci Zlín, oddělený dle geometrického plánu č. 800-20048/2017 z pozemku p.
č. 639/68 orná půda o výměře 350 m2 v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, za kupní cenu
stanovenou dle Pravidel města ve výši 500 Kč/m2,
souhlasí s pověřením
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
49/14R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
jako prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p. č. st. 8295
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 a stavby garáže č. e. 3346, jež je součástí
pozemku p. č. st. 8295 v obci a k. ú. Zlín, za celkovou kupní cenu ve výši 171 000 Kč,
souhlasí s pověřením
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor, který se nachází v budově - garáži č. e. 3346, jež je
součástí pozemku p. č. st. 8295 v obci a k. ú. Zlín za účelem parkování vozidla, a to na
dobu určitou, do doby zahájení demolice garáže v rámci majetkové přípravy stavby
"Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 - I/49 - 3. úsek Obchvat Zálešné", a to po nabytí
garáže do vlastnictví statutárního města Zlína od stávajícího vlastníka.

Usnesení
50/14R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
jako prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924, jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup stavby
garáže s č. e. 429, umístěné na pozemku p. č. st. 5076/6 zastavěná plocha a nádvoří v obci
a k. ú. Zlín, za celkovou kupní cenu ve výši 152 000 Kč,
souhlasí s pověřením
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor, který se nachází v garáži č. e. 429, umístěné na pozemku
p. č. st.5076/6 v obci a k. ú. Zlín za účelem parkování vozidla, a to na dobu určitou, do
doby zahájení demolice garáže v rámci majetkové přípravy stavby "Silnice II/490 Zlín:
Propojení R/49 - I/49 - 3. úsek Obchvat Zálešné", a to po nabytí garáže do vlastnictví
statutárního města Zlína od stávajícího vlastníka.

Usnesení
51/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
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ke dni 31. 8. 2018,
b) 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 nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě č.p. 4786 na ul. Středová 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/měsíc, s
účinností ode dne 1. 9. 2018,
c) 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 č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8.
2018,
d) 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 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/měsíc, s
účinností ode dne 1. 9. 2018,
e) 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. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
ke dni 31. 8. 2018,
f) 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 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/měsíc, s účinností ode dne 1. 9. 2018,
g) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemci, jejímž předmětem
je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk,
ke dni 31. 8. 2018,
h) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + 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/měsíc, s účinností ode dne 1. 9. 2018,
i) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o velikosti 3
+ kk, ke dni 31. 8. 2018,
j) 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 nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
ke dni 30. 9. 2018,
k) 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 na ul. Středová ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8. 2018,
l) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem
je ukončení nájmu bytu číslo
v domě č.p. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně Malenovicích, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 7. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohod a
smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
52/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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 č. v domě
č.p. 5409 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 8 Kč/m2/měsíc.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
53/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
bytem
, zastoupeným opatrovníkem, stanoveným Okresním soudem ve Zlíně,
jakožto nájemníkem, jehož předmětem je informace o změně opatrovníka nájemníka bytu
č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně
kterým byla
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně č.j. P 248/2008-159 ze dne 6. 6. 2018 ustanovena
paní
.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/14R/2018

Rada města Zlína
zamítá
udělení výjimky dle čl. 6 „Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům
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bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína“ a
prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 17 005,20 Kč
bytem

trvale

Usnesení
55/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako prodávajícím a společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem
Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO: 25321226, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
technologie výměníkové a směšovací stanice v bytovém domě č.p. 292 na ul. Broučkova
ve Zlíně za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku č. 1796-24/18 ze dne 26. 6. 2018
ve výši 1 348 400 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
56/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
57/14R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
Podání žádosti o podporu na projekt - "RS - Zlín, sídliště Malenovice - 7. etapa" do výzvy
č. 1 v rámci programu REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA
SÍDLIŠTÍCH dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok
2018.
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy a realizací projektu, podpisem
žádosti o podporu včetně jejich příloh a jejím předložením poskytovateli dotace dle
podmínek dotačního titulu.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
58/14R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 109/4R/2018, kterým bylo schváleno podání žádosti statutárního města Zlína,
IČO: 00283924, o poskytnutí individuální podpory z Fondu Zlínského kraje na pořízení
nové požární techniky ve výši 300 000 Kč od Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760
01 Zlín, IČO: 70891320, na nákup nového dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů místní části Zlín-Klečůvka v roce 2018.
schvaluje
podání nové žádosti statutárního města Zlína, IČO: 00283924, o poskytnutí individuální
podpory z Fondu Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky ve výši 300 000 Kč od
Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO: 70891320, na nákup nového
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části
Zlín-Klečůvka v roce 2019.

Usnesení
59/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádostí o přidání tří nových obchodních míst využívajících platební terminál na
společnost Global Payments s.r.o., sídlem V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČO: 04235452, za účelem instalace nových platebních terminálů, určených pro
bezhotovostní příjem plateb prostřednictvím platebních karet,
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem žádostí o přidání nového
obchodního místa využívajícího platební terminál
Usnesení
60/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč organizaci NADĚJE, pobočka Zlín, se
sídlem
K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 00 Praha, na provoz Kontaktního místa ČALS,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí
Míru 12, IČO 00283924
(jako dárcem) a organizací NADĚJE, pobočka Zlín, K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 00
Praha, IČO 00570931 (jako
obdarovaným),
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím
podpisem.

Usnesení
61/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
likvidaci majetku – dřevěného altánu, inv. č. 211236, umístěného na pozemku p. č. 1645/9,
ostatní plocha, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, zapsáno na LV 10001, (u objektu
Broučkova č.p. 292)

Usnesení
62/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 1a a 1b,
2. podobu 23. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění
hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb II dle přílohy č. 2.

Usnesení
63/14R/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 "Revitalizace prostoru mezi
obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách",
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 nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení
nabídek ve složení:
č l e n o v é:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
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n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Hana Večerková, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
č l e n o v é:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Mgr. Michal Cholek, člen ZMZ
Dana Kovaříková, člen ZMZ
Pavla Čuprová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Hana Večerková, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Mgr. Jaroslava Müllerová Ph.D., člen ZMZ
Bc. Kateřina Francová, člen ZMZ
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
64/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zlín, ulice Středová oprava komunikace a stezka pro cyklisty" 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 Středová - oprava
komunikace a stezka pro cyklisty", a to dodavatele KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386,
PSČ 76001, IČO: 42340802, s celkovou nabídkovou cenou 19.917.839 Kč bez DPH, a
uzavření smluv s tímto dodavatelem.

Usnesení
65/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Pozáruční servis a opravy motorových vozidel Městské policie Zlín“, a
to dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín Prštné, IČO: 25511165, s jednotkovými cenami za servisní práci dle předložené nabídky a
protokolu o výběrovém řízení, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
66/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400140128 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jako objednatelem a společností HBH
Projekt spol. s r.o., Kabátníková 216/5, 602 00 Brno, IČ 44961944, jako zhotovitelem díla
na realizaci služby "Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín:
Propojení R49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné"", jehož předmětem je:
- rozšíření předmětu díla o činnosti uvedené v odůvodnění tohoto materiálu
- změny termínů předání jednotlivých fází díla a změna termínu dokončení a předání
celého díla
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- navýšení ceny za dílo o 196 000 Kč bez DPH
a
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. 4400140128 a jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
67/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o dílo mezi společností Eurovision, a.s., Veveří 2581/102, Brno 616 00, IČ
27691845, jakožto zhotovitelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ 00283924, jakožto objednatelem, jejichž předmětem je zpracování žádosti
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu: 1. "Zlín, ulice Středová,
oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy", za cenu 44
250,00 Kč bez DPH a 2. "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty aktivita Cyklodoprava", za cenu 44 250,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních podmínek smluv o dílo a
jejich podpisem.

Usnesení
68/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180009 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a zhotovitelem stavby KKS, spol. s
r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802, na stavbu "Oprava propustku Z74, Zlín mezi Příluky a Jaroslavicemi", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce v hodnotě 350 395,46 Kč bez DPH
pověřuje
Josefa Nováka, člena rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného
dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
69/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Zlín, ulice
Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru", III a IV. etapa, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a
společností STAVTRADE 97 Zlín, s. r. o., Prostřední 2613, 760 01 Zlín, IČO: 25500082,
jako příkazníkem, a to za cenu 285 750 Kč bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
70/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400170143 ze dne 12. 9. 2017, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 00 Zlín, IČO: 00283924 a zhotovitelem
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60,
602 00 Brno, IČO: 48035599, na stavbu "Mladcová, úprava křižovatky silnice III/49016 a
ulice Stráně", jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení prací do 15. 8. 2018 a
navýšení ceny o 669 882 Kč bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného v
dodatku a jeho podpisem.
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Usnesení
71/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví
ČR-ÚZSVM mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 jako úřadem (za
vlastníka pozemku) a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu úřadu s realizací
stavby „Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská, Zlín“ na pozemku p. č. st. 6558 k.
ú. Zlín, obec Zlín při předpokládané úplatě ve výši 1 000,- Kč
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví
ČR-ÚZSVM mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 jako úřadem (za
vlastníka pozemku) a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu úřadu s realizací
stavby „Úprava vtokového objektu kanalizace - Velíková“ na pozemku p.č. 466 v k. ú.
Velíková, obci Zlín v rámci investiční akce na stavební práce "Kanalizace Velíková" při
předpokládané úplatě ve výši 1 000,- Kč
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Propoj kanalizace Malý Kostelec na ČOV"
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako objednatelem a společností ALSPO ZLÍN, s.r.o., se sídlem Kudlov 71, 760 01 Zlín,
IČO: 26954532, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je propojení části stávající
kanalizace v místní části Kostelec na stávající kanalizaci vedoucí na čistírnu odpadních
vod, a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto stavební práce dohodnutou cenu ve
výši 792 488 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětné
smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
74/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 002 83 924, jako pronajímatelem a společností Technické
služby Zlín, s.r.o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín – Louky, IČO: 607 11 086, jako
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu fermentační linky pro zpracování
biologických odpadů s účinností ke dni 31.7.2018.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) ukončení smlouvy mezi statutárním městem Zlínem se sídlem náměstí Míru 12, 761 40
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Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a dodavatelem MAT, spol. s r.o. se sídlem K.
Čapka 1918, 765 02 Otrokovice, IČO: 42341043 o asanaci a likvidaci vedlejších
živočišných produktů č. smlouvy 1700070007 ze dne 07.02.2007 ve znění pozdějších
dodatků a to dnem uzavření nové smlouvy o asanaci a likvidaci vedlejších živočišných
produktů mezi týmiž smluvními stranami,
2) uzavření smlouvy na realizaci služeb spočívajících v asanaci a likvidaci vedlejších
živočišných produktů mezi statutárním městem Zlínem se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a poskytovatelem MAT, spol. s r.o. se sídlem K.
Čapka 1918, 765 02 Otrokovice, IČO: 42341043 za cenu dle ceníku poskytovatele,
vycházejícího z vynaložených nákladů poskytovatele a za dalších podmínek uvedených ve
zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním podrobností předmětné
smlouvy a jejím podpisem.
Usnesení
76/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zajištění provozní bezpečnosti dřevin ve školských zařízeních
2018 v majetku statutárního města Zlín se zhotovitelem Radovanem Kučerou, místo
podnikání U Letiště 1271, 769 01 Holešov, IČO: 65831811 na ošetření 259 ks dřevin za
cenu 452 630,- Kč bez DPH s termínem dokončení do 30. 9. 2018 a za dalších podmínek
uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
77/14R/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 1 ks
nového štěpkovače 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, rozhodnutím o výběru dodavatele 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
78/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 2000170047 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
Lubomírem Sýkorou (členem sdružení Prost Zlín), se sídlem Obeciny 4185, 760 01 Zlín,
IČ 105 726 94 jako zhotovitelem, jejímž předmětem jsou architektonické a projektové
práce na rekonstrukci školní jídelny, Hradská 5189, Zlín, kterým se prodlužuje termín pro
plnění díla pro 1. část do 30.9.2018 a pro 2. část do 31.12.2018,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku
ke smlouvě, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
79/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180055, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako
objednatelem a společností JM Demicarr s.r.o., IČO: 63489163, se sídlem Bučovická 180,
684 01 Slavkov u Brna, jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Výměna umělého
povrchu ZŠ Komenského II, Zlín", jehož předmětem je změna termínu realizace díla do 20.
9. 2018
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
80/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování marketingových služeb mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a Ing.
Alešem Obadalem - Top Limit, se sídlem J. A. Bati 5542, 760 01 Zlín, IČ: 70465754,
jakožto poskytovatelem, jejímž předmětem je zabezpečení marketingové a informační
kampaňe pro Městskou policii Zlín, za sjednanou cenu ve výši 387 400 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a
uzavřením.

Usnesení
81/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a firmou MR - RIM STAV s.r.o. se sídlem
Dlouhá 122, 760 01 Zlín, IČ: 29376114, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je
kompletní rekonstrukce (stavební práce a výměna vybavení) sprch a sociálního zřízení ve
2. NP budovy Městské policie Zlín dle požadované technické specifikace, za cenu ve výši
385 340 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a
uzavřením.

Usnesení
82/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a Darjou Jirouškovou, se sídlem Pivovarská 6, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 42034345 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
zpracování kompletních tiskových podkladů pro tisk knihy o obnově památníku Tomáše
Bati ve Zlíně za celkovou cenu 494.850 Kč bez DPH;
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pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním podmínek předmětné smlouvy a jejím
podpisem.
Usnesení
83/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) uzavření kupních smluv na odprodej nepotřebného movitého majetku statutárního města
Zlína, nabytého v rámci výkonu agendy ztrát a nálezů, dle přílohy č. 1, se subjekty tam
uvedenými,
2) darování nepotřebného movitého majetku statutárního města Zlína, nabytého v rámci
výkonu agendy ztrát a nálezů, dle přílohy č. 2, společnosti KOLA PRO AFRIKU obecně
prospěšná společnost, IČ 29397596, sídlem Závodní 2006/101, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedených
kupních smluv a jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/14R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s koncepčním a rozvojovým materiálem SMZ s názvem "Střednědobý plán sociálních
služeb na Zlínsku na období roku 2020"
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
85/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Plán využití kapacity provozní doby pro veřejnost II. Městské ledové plochy Zlín na ul.
Březnická 4068 v sezoně 2018/2019, dle zdůvodnění

Usnesení
86/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vybudování sportovní části hřiště č. 122 v lokalitě Zlín, ulice Sokolská

Usnesení
87/14R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitelky ke dni 31. 12. 2018
u ředitelky níže uvedené školské příspěvkové organizace zřizované statutárním městem
Zlínem,
schvaluje
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace, IČO 71007652, dle přílohy,
pověřuje
funkcí tajemníka komise pracovníka Odboru školství Magistrátu města Zlína, který
organizačně a administrativně
zabezpečuje jednání konkursní komise.

Usnesení
88/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
plat těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem:
Luďce Marcaníkové, Mgr. Jaroslavě Müllerové, Ph.D, Bc. Miroslavě Nowakové, Mgr.
Lívii Popeskové,
Mgr. Ivaně Rejzkové, s účinností od 1. 8. 2018,
Mgr. Davidu Bělůnkovi, s účinností od 1. 9. 2018, dle přílohy.
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Usnesení
89/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Ballin' Vol. 9 - streetbalový
turnaj" dne 27. 7. 20018 až 29. 7. 2018 vždy od 08:00 hodin do 22:00 hodin
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
platformě 14/15 Baťova institutu a chodníku před 15. budovou,
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: Ballin' Zlín, z. s., Příkrá 5354, 760 01 Zlín, IČO: 05162467

Usnesení
90/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Kolotoče na Salaši“ ve dnech 3.
8. 2018 až 5. 8. 2018 od 09:00 do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
pozemkové parcele společnosti DMGO č. 360/6,
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: DMGO s.r.o, Salaš 70, 763 51 Zlín, IČO: 29199051

Usnesení
91/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Mladcovská hoblovačka" dne 1.
9. 2018 od 9:00 do 18:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, a to na
prostranství sportovního areálu FK Mladcová,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů v
místech veřejně přístupných sportovišť po dobu výše uvedené akce,
pořadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín-Mladcová, Návesní 418, 760 01
Zlín-Mladcová, IČO: 68729600

Usnesení
92/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 při konání akce "Pouť ve Štípě" na prostranství
Mariánského náměstí ve Štípě a okolí kostela ve Štípě dne 8. 9. 2018 od 13:00 do 18:00
hodin a 9. 9. 2018 od 07:00 do 18:00 hodin,
pořadatel: Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín-Štípa, IČO:
48471712

Usnesení
93/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce Městský běh "Přes Valašské kotáry
- Běh Zlínem" na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č.
33/2004 na ulici Bartošova dne 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin,
pořadatel: Atletický klub Zlín, z.s., Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO: 00350834
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Usnesení
94/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Branné odpoledne“ dne 11. 8.
2018 od 08:00 do 20:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
pozemku Nadace T. Bati,
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
95/14R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5/18 k nájemní smlouvě č. 400013 1106 uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, nám. Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a
Zlínským zámkem o.p.s., Lešetín I 674, 76001 Zlín, IČO 29374511 jako nájemcem, jehož
předmětem je změna závazku nájemce hradit za podmínek ve smlouvě stanovených služby
poskytované pronajímatelem a to tak, že nově bude pronajímatel hradit energie za ty
prostory, kde je z objektivního hlediska prokazatelně prováděna veřejně prospěšná a
nevýdělečná činnost,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností
předmětného dodatku a jeho podpisem.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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