Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
3. schůze

5. 2. 2018

Usnesení
1/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 778/1 k.ú. Zlín a části pozemku p.č. 834/1
k.ú. Zlín o celkové výměre 44 m2 schváleného usnesením RMZ č.j. 3/17R/2015 dne
24.8.2015 k zahrádkářskému účelu, pro nájemce
dle čl. III. Nájemní smlouvy č. 400 015 1487 uzavřené dne 25.9.2015

Usnesení
2/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčiteli, na dobu určitou, po dobu existence nové stavby polyfunkčního domu na
pozemku p.č. st. 1097 k. ú. Zlín, s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 3528/1 k.ú. Zlín o výměře do 4 m2 pro přesah obvodového
pláště od úrovně druhého nadzemního podlaží novostavby polyfunkčního domu na
Štefánikově ulici ve Zlíně, vybudované v totožných hranicích plochy vzniklé po demolici
stávajícího objektu
, stojícího na pozemku p.č. st. 1097 k.ú. Zlín dle podmínek
OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
3/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 587/16 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 25 m2 pro sjezd
z komunikace a přístup na pozemek p.č. 587/12 k.ú. Malenovice u Zlína, z ulice 1. máje, k
budoucí novostavbě rodinného domu, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
4/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 1183/8 k.ú. Prštné o výměře do 25 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na
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pozemek p.č. 33/5 k.ú. Prštné, z ulice Nad Humny, k budoucímu parkovišti a novostavbě
objektu určeného k bydlení, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
5/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 726/4 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře
do 48 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 727/5 k.ú. Malenovice u Zlína,
z ulice Svárovec ve Zlíně - Malenovicích, ke garáži a k rodinnému domu
dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 980/52 k.ú. Zlín o výměře do 12 m2 pro parkovací stání u domu
na
ulici Mostní, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 300/4 k.ú. Kudlov o výměře do 16 m2 za
účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek p.č. 300/57 k.ú. Kudlov, z
ulice Pinkavova, pro budoucí výstavbu rodinného domu, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
8/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 980/86 k.ú. Zlín o výměře do 39 m2 pro
branku a oplocení zaužívané plochy příslušející bytové jednotce
v bytovém domě
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dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
9/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p.č. 310/160 k.ú. Prštné o výměře do 9 m2 pro sjezd z komunikace a přístup
na pozemek p.č. 310/77 k.ú. Prštné, ul. Svatopluka Čecha, pro budoucí výstavbu rodinného
domu, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/3R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s darováním části pozemku p.č. 1934/17 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 120 m2 pro
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČ 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p.č. 1934/17 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 120 m2 pro majetkoprávní
vypořádání zaploceného pozemku u RD za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 800
Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
11/3R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČ 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej id. 1 pozemku p.č. 2956/11 k.ú. Zlín o
výměře 192 m2 pro rozšíření zahrady u RD
za kupní cenu ve
výši dle CMZ č. 11, tj. 1350 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
12/3R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČ 00283924, jakožto prodávajícím a
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jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 335/1 k.ú. Prštné o
výměře do 170 m2 pro rozšíření zahrady u rodinného domu
za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
13/3R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČ 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p.č. 335/1 k.ú. Prštné o výměře do 250 m2 pro rozšíření zahrady u rodinného
domu
za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2
bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
14/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s účinností od data podpisu
smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 980/21 k.ú. Zlín o výměře 3
m2 pro přesah pergoly nad pozemkem bez zásahu do terénu, dle podmínek OKaPP

Usnesení
15/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat části pozemků p.č. 4037/1 o výměře do 260 m2, p.č. 4035 o výměře 120 m2,
p.č. 4033 a p.č. 4034 o celkové výměře 66 m2 vše k.ú. Zlín pro výstavbu garáží

Usnesení
16/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p.č. 1463/9 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 80 m2 pro
výstavbu garáží

Usnesení
17/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p.č. 676/87 k.ú. Prštné o výměře 4477 m2 stávajícím nájemcům
zahrádek

Usnesení
18/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p.č. 1208/4 k.ú. Kudlov o výměře 3568 m2 a p.č. 1208/9 k.ú.
Kudlov o výměře 1260 m2

Usnesení
19/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto postoupenou stranou,
jakožto postupitelem a
jakožto postupníkem, s účinností od
data podpisu smlouvy, jehož předmětem je postoupení dohody o složení jistoty a přijetí
podmínek výběrového řízení k nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4204 /
ul. Vodní ve Zlíně o výměře 51,2 m2 pro opravy obuvi,
kožené galanterie a sběrnu chemické čistírny
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
20/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. 4000171706,
uzavřené dne 23.2.2006 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jakožto půjčitelem a Charitou Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ
44117434, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je změna účelu výpůjčky z
„poskytování pečovatelských služeb“ nově na "poskytování sociálních, zdravotních,
charitativních a humanitárních služeb" u nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4699, ul. Okružní ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
21/3R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a Teplo Zlín, a. s., Družstevní 4651, Zlín, IČ 25321226, jakožto oprávněným, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – horkovodní
přípojka v rámci stavby „Zlín - Santražiny, bloky č.p. 343, 1623, č.p. 1624“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3180/2, p.č. 3184/8, p.č. 3565/20 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
22/3R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění v rámci akce
„Lužkovice,
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.
32/1 k.ú. Lužkovice
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
23/3R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vedení inž.
sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným a
- Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ 25313428,
jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je vedení optické sítě v rámci
akce „Metropolitní síť Zlín Net – Zlín, část Příluky – 1. etapa“, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 77/1, p.č. 718/3, p.č. 1116/1, p.č. 1527, p.č. 1528/1, p.č. 1536/1, p.č. 1566/1,
p.č. 1566/4, p.č. 1566/5 k.ú. Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
24/3R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Prštné,
kabelové vedení NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1183/7, p.č. 1183/8 k.ú.
Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
25/3R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 7/2R/2018 ze dne 22. 1. 2018 ve znění: „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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
povinným a AH-Energy, s.r.o., Louky 304, Zlín, IČ 26910055, jakožto oprávněným, na
dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy –
kabelové vedení VN a NN v rámci akce „Posílení elektrického příkonu, Rybníky 2“,
úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6.
2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3503 k.ú. Prštné“
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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a AH-Energy, s.r.o., Louky 304, Zlín, IČ 26910055, jakožto oprávněným, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelové
vedení VN a NN v rámci akce „Posílení elektrického příkonu, Rybníky 2“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3503 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
26/3R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 370/77 o výměře do 850 m2, část pozemku p.č.
400/99 o výměře do 750 m2 a část pozemku p.č. 400/98 o výměře do 750 m2 k.ú. Prštné k
zahrádkářskému účelu
Usnesení
27/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu č. 4000171155 pozemku, jehož předmětem je
rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín o výměře 90 m2

Usnesení
28/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě č. 1635340952 o nájmu pozemku p.č. 529/44 k.ú.
Prštné, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce a rozšíření účelu nájmu
o umístění včelstev

Usnesení
29/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě č. 1600071167 o nájmu pozemku p.č. 529/45 k.ú.
Prštné, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce a rozšíření účelu nájmu
o umístění včelstev

Usnesení
30/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout části pozemků p.č. 4037/1 o výměře do 260 m2, p.č. 4035 o výměře 120
m2, p.č. 4033 a p.č. 4034 o celkové výměře 66 m2 vše k.ú. Zlín pro výstavbu garáží

Usnesení
31/3R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout část pozemku p.č. 1463/9 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 80 m2 pro
výstavbu garáží

Usnesení
32/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 7791 k.ú. Zlín o výměře 20 m2

Usnesení
33/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. st. 45 a p.č. 84/26 k. ú. Příluky u Zlína o celkové
výměře do 1400 m2 za účelem vybudování zpevněných parkovacích ploch, sportoviště,
údržbu zeleně a umístění lešení v rámci rekonstrukce objektu č.p. 2, Dolní dědina na
„Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
(PAS)“

Usnesení
34/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 4000142276 ze dne 01.10.2014 na nájem
pozemku p.č. st. 7465 k.ú. Zlín jako zastavěné plochy objektem stavby občanské
vybavenosti
ve vlastnictví nájemce, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna platnosti nájemní
smlouvy z doby neurčité s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nově na dobu určitou do 31.12.2019
s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy a z důvodu potřeby
pozemku p.č. st. 7465 k.ú. Zlín statutárním městem Zlínem pro stavbu Dopravního
terminálu ve Zlíně a staveb na něj navazujících.
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Usnesení
35/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit vypůjčitele prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 1276, třída Tomáše
Bati ve Zlíně o celkové výměře 627,57 m2 (kavárna Slunečnice) v souvislosti se změnou
poskytovatele registrované sociální služby, která je v prostorách vykonávána, z IZAP
Slunečnice z.ú., třída Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ 48472042, nově na Centrum služeb a
podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4048, Zlín, IČ 25300083; druh sociální služby a veškeré
aktivity pro osoby s mentálním postižením zůstanou v plném rozsahu zachovány
schvaluje
záměr změnit vypůjčitele části pozemku p.č. 673/73 k.ú. Zlín o výměře do 2200 m2
(zahrada u kavárny Slunečnice) v souvislosti se změnou poskytovatele registrované
sociální služby, pro kterou je uvedená část pozemku p.č. 673/73 k.ú. Zlín využívána, z
IZAP Slunečnice z.ú., třída Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ 48472042, nově na Centrum služeb
a podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4048, Zlín, IČ 25300083; druh sociální služby a veškeré
aktivity pro osoby s mentálním postižením zůstanou v plném rozsahu zachovány

Usnesení
36/3R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 32/2R/2018 ze dne 22. 1. 2018 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje:
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína u osob, které mají podanou
žádost na byt zvláštního určení v domě čp. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně, spočívající v
možnosti uhradit částku 1 000 Kč jako nevratný dar do Fondu na opravy a modernizace
bydlení, při aktualizaci žádosti o městský byt pro seniory a zdravotně postižené osoby s
účinností od 1. 2. 2018,
b) výši nájemného 45,19 Kč/m2 u bytů pro seniory a zdravotně postižené osoby v bytovém
domě čp. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně, k. ú. Příluky u Zlína u nově uzavíraných smluv
o nájmu bytu s účinností od 1. 2. 2018,
c) uzavření smluv o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a stávajícími nájemníky bytového domu čp. 292 na ulici Broučkova ve
Zlíně na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45,19 Kč/m2, s účinností ode dne 1. 5. 2018,
dle přílohy č. 1.“

Usnesení
37/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě č.p. 2903 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, ke dni 28. 2. 2018,
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě č.p. 2901 na ul. Obeciny ve Zlíně, o
velikosti 3 + 1, ke dni 28. 2. 2018,
c) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1600110203 uzavřené dne 7. 3. 2011,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jehož
předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce k bytu
v domě č.p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně, o
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohod a
dodatku, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
38/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
39/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) podání žádosti statutárního města Zlína, IČ: 00283924, o poskytnutí dotace od
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ: 70887306:
a) ve výši 850 000 Kč (17 x 50 000 Kč) jako finančního příspěvku na mzdy a zákonné
pojištění sedmnácti zaměstnanců, kteří budou v roce 2018 vykonávat v pracovním poměru
službu v Jednotce sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem
ve Zlíně-Prštném,
b) ve výši 150 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2018,
2) finanční spoluúčast statutárního města Zlína:
a ) ve výši minimálně 10% na finančním zabezpečení mzdových prostředků a zákonného
pojištění zaměstnanců Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO
II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2018,
b) ve výši minimálně 20% na finančním zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok
2018.

Usnesení
40/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro Klub vojenských výsadkových
veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s., se sídlem Nad Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín, IČ
27025519,
2) uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem ve Zlíně, náměstí
Míru 12, IČ 00283924, jako dárcem a Klubem vojenských výsadkových veteránů plk.
Vladimíra Maděry Zlín, z.s., se sídlem Nad Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín, IČ 27025519,
jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč, za
účelem podpory činnosti spolku na rok 2018
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
41/3R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
dokument "Analýza naplňování IPRÚ Zlín – identifikace rizik (verze 01-2018)" dle
přílohy č. 1.

Usnesení
42/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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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 veřejného
prostoru v okolí 1.segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy“,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit uchazeče v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s
vybraným dodavatelem,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora,
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Ivo Divoký, Odbor městské zeleně
Pavla Krystýnková, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
č l e n o v é:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Věra Komínková, členka ZMZ
3. Svatava Juráková, členka ZMZ
4. Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
5. Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně
6. Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
2. Dana Kovaříková, členka ZMZ
3. Ing. Ivan Skřivánek, člen ZMZ
4. Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
5. Ivo Divoký, Odbor městské zeleně
6. Pavla Krystýnková, Odbor právní
Usnesení
43/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Poskytování služeb technických
pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“,
pověřuje
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Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Pavla Krystýnková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
44/3R/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 dodávky „ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba
učeben – vybavení“,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a realizací
některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Pavla Krystýnková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Milan Smola, vedoucí Odboru školství
Romana Červíková, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jaromír Schneider, člen ZMZ
František Pilka, člen ZMZ
Marcela Frýdlová, Odbor školství
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Pavla Krystýnková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Ing. Zbyněk Domanský, člen ZMZ
Ondřej Běták, člen ZMZ
Milan Smola, Odbor školství
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
45/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Zpracování projektové
dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o
zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zpracování projektové
dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“, a to dodavatele
ellement architects s.r.o., se sídlem: Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČ: 05274885, s
nabídkovou cenou 1 960 000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu,
může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
46/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zlepšení tepelně technických
vlastností objektu MŠ Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21“, a to dodavatele Radim Reniers, IČ:
05453984, se sídlem Brno, Strakatého 3769/7, PSČ 636 00, s nabídkovou cenou 2 640
915,56 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro
které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření
smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
47/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
převod hlasových služeb k objektu Broučkova 292, 760 01 Zlín mezi statutárním městem
Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jako účastníkem (odběratelem) a
společností O2 Czech Republic a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ: 60193336, jako dodavatelem, na dobu
určitou - 12 měsíců, za ceny dle platného ceníku dodavatele.
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí převodu, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
48/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924 jako povinným a společností Teplárna Otrokovice a.s.,
Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČ 29290171, jako oprávněným, jejímž předmětem je
umístění a provozování technologického zařízení ve výměníkové stanici, umístěné v
budově č.p. 78 (Základní škola Zlín, Komenského 78) na pozemku p.č. st. 538, k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, s účinností od podpisu smlouvy po dobu, po kterou bude
technologická část výměníkové stanice provozována společností Teplárna Otrokovice a.s. a
12

využívána k zajišťování dodávky tepelné energie pro vytápění budovy č.p. 78 na pozemku
p.č. st. 538, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, a to na základě příslušné smlouvy o
dodávce tepelné energie, za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč + DPH.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
49/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ: 00283924, jako kupujícím a firmou SLOBAG GROUP s.r.o., se sídlem Kúty
4076, 760 01 Zlín, IČ: 25541765, jako prodávajícím, jejímž předmětem je nákup 1 ks
čtyřkolového motorového vozidla dle požadované technické specifikace za kupní cenu ve
výši 409 793 Kč bez DPH (495 850 Kč vč. DPH),
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a
uzavřením.

Usnesení
50/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
dohodu o postoupení pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění strážníků mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako
pojistníkem, společností AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se
sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, IČ: 24232777, jako původním pojistitelem a
společností Colonnade Insurance S. A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci
1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 04485297, jako novým pojistitelem, jejímž předmětem je
postoupení uzavřené pojistné smlouvy ze dne 30. 11. 2015 a převzetí veškerých práv a
povinností dle této smlouvy novým pojistitelem,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.

Usnesení
51/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o úhradě nákladů mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 a provozovateli zařízení „Útulek pro zvířata v nouzi
Zlín-Vršava“ Mgr. Evou Poiselovou, Ph.D. místo podnikání Novosady 1329, 769 01
Holešov, IČ: 75676753 a MVDr. Dominikem Gregoříkem, místo podnikání Veselá 31, 763
15 Slušovice, IČ: 46276173, sdruženými dle § 829 občanského zákoníku ve sdružení
„Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava“, jejímž předmětem je úhrada nákladů za
spotřebovanou elektrickou energii, zemní plyn, vodné a stočné v rámci předmětného
zařízení, a to s účinností od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem předmětné dohody.

Usnesení
52/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, mezi
statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12 , Zlín, PSČ: 761 40, IČ: 00283924, jako
objednatelem a POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, Praha 1, PSČ 110
00, IČ: 26548526, jako realizátorem, jejímž předmětem je spolupráce objednatele a
realizátora na projektu „Příběhy našich sousedů“ a objednatel poskytne realizátorovi
finanční příspěvek na realizaci projektu podle této smlouvy ve výši 184 700 Kč
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním podrobností a podpisem
předmětné smlouvy.
Usnesení
53/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jako nájemcem, a Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv.
Františka v Opavě, se sídlem Kylešovská 677/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00406155,
jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor pro potřeby
Zlínského klubu seniorů - Klubu Kvítková v budově č. p. 3242, která je součástí pozemku
p. č. st. 3738/1 k. ú. Zlín, obec Zlín (klášterní budova Regina na ul. Divadelní), a to malého
sálu o velikosti 53,60 m2 (č. dveří 322) za nájemné 100,00 Kč/hod., velkého sálu o
velikosti 152 m2 vč. příslušenství (č. dveří 203) za nájemné 150,00 Kč/hod. a
samostatného prostoru o velikosti 9,50 m2 (č. dveří 213) za nájemné 500,00 Kč/měsíc, na
dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2019 s výpovědní lhůtou 1 měsíc
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
54/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ 00283924 jako pronajímatelem a
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
plochy Stadionu mládeže, nacházejícím se na pozemku p. č. 1090/26 k. ú. Zlín a jedné
šatny v objektu č.ev. 3586 na pozemku p. č. st. 4604 (ul. Hradská ve Zlíně) k. ú. Zlín k
pořádání kulturní akce na Stadionu mládeže dne 18. 6. 2018 za nájemné ve výši 10 000 Kč,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
ceník za krátkodobé využití šaten a zasedací místnosti v budově ev. č. 3586 na pozemku p.
č. st. 4604 v k. ú. Zlín (v objektu Stadionu mládeže na ul. Hradská ve Zlíně) platný od 1. 3.
2018 na dobu neurčitou dle přílohy.

Usnesení
56/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p. č. st. 4523, jehož součástí je budova č.p. 4069 stavba občanské
vybavenosti (ul. Zálešná V, budova juda), k.ú. Zlín, obec Zlín, který je zapsán na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín pro sportovní
činnost úpolových sportů.

Usnesení
57/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140159 Divadelnímu souboru STUDIO T,
IČ: 0067010318 udělení krátkodobé výpůjčky místností č.115,116 ve Zlínském klubu 204
podvypůjčiteli: ZUŠ Harmonie Zlín s.r.o., Boženy Němcové 258, 760 01 Zlín, IČ:
25336410 za účelem uskutečnění bubenického koncertu ZUŠ Harmonie Zlín v termínu 11.
2. 2018 od 15:00 do 19:00 hodin.

Usnesení
58/3R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140161 Valašskému souboru Kašava z.s.,
IČ: 46311360 udělení krátkodobé výpůjčky místností č.115,116,přístavba ve Zlínském
klubu 204 podvypůjčiteli: Za sklem o.s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ: 22901531 za
účelem konání osvětové akce ke zvýšení povědomí o poruchách autistického spektra (PAS)
k příležitosti Světového dne autismu v termínu 13. 4. 2018 od 8:00 do 19:00 hodin.
Usnesení
59/3R/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 "Culturea" dne 7. 4. 2018 od 10:00
hodin do 22:00 hodin na prostranství nádvoří Zlínského zámku a prostranství Sadu
Svobody,
pořadatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO:
70883521

Usnesení
60/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Czech Drive" dne 14. 4. 2018
od 10:00 do 18:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 pěší
zóny vedoucí k nám. Míru p. č. 3565/29 v k. ú.,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 při konání akce "Czech Drive" dne 14. 4. 2018 od
10:00 do 18:00 hodin na náměstí Míru, v Sadu Svobody a na prostranství pěší zóny
vedoucí k náměstí Míru,
pořadatel: Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín, IČO: 46965564

Usnesení
61/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Za sklem - osvětová akce ke
zvýšení povědomí o PAS" dne 13. 4. 2018 od 8:00 do 18:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství u Zlínského klubu 204,
pořadatel: Za sklem o.s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO: 22901531

Usnesení
62/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
17000 Kč, odborné
ošetření dřevin
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
17000 Kč, odborné ošetření dřevin

Usnesení
63/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
15

poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
5175 Kč, kácení
stromů
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
5175 Kč, kácení stromů
Usnesení
64/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
1350 Kč, kácení
stromů
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
1350 Kč, kácení stromů

Usnesení
65/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků Česká 4763 - 4764 ve Zlíně, Česká 4763, 760
05 Zlín, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Společenství vlastníků Česká 4763 - 4764 ve Zlíně,
Česká 4763, 760 05 Zlín, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně

Usnesení
66/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4506 ve Zlíně,
Družstevní 4506, 760 05 Zlín - Zlín 5, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní
4506 ve Zlíně, Družstevní 4506, 760 05 Zlín - Zlín 5, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně

Usnesení
67/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků jednotek domu Polní 4582 ve Zlíně, Polní
4582, 760 05 Zlín, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Společenství vlastníků jednotek domu Polní 4582 ve
Zlíně, Polní 4582, 760 05 Zlín, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně

Usnesení
68/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy, a to: speciální automobil požární, Avia A31, RZ:ZL 5371, mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako
prodávajícím a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Prštné, se sídlem Náves 636,
760 01 Zlín, IČ: 65792211, kupujícím za kupní cenu 10.000,- Kč.
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pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětné
smlouvy a podpisem.
Usnesení
69/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy spalinových cest kremační linky č. 1 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40, IČ: 00283924,
jako objednatelem a TABO-CS spol. s r. o., se sídlem Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČ:
45240744 jako zhotovitelem za cenu 666 160 Kč bez DPH
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
uzavřením a podpisem

Usnesení
70/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby "Úprava komunikace nad ulicí Štefánikova, okolo
komplexu Univerzity Tomáše Bati - kácení a likvidace dřevin" mezi statutárním městem
Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a Romanem Kratinou,
, IČ: 49161041, jako zhotovitelem s celkovou cenou za dílo ve
výši 218.650 bez DPH,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem

Usnesení
71/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400140211 v rámci veřejné zakázky
"Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského
dozoru - Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží" uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a společností
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
IČ: 45797170, jehož obsahem bude úprava rozsahu předmětu díla a tomu odpovídající
zvýšení ceny díla o částku ve výši 356.900 Kč bez DPH, výsledná cena za dílo činí
719.780 Kč bez DPH, a dále změna termínu plnění díla
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí uvedeného
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
72/3R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4100170253 na akci "Rekonstrukce sprch na
II. ledové ploše, Březnická 5513, Zlín", uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
SANA Vladimír Nášel s.r.o., se sídlem Březová 70, 763 15 Slušovice, IČO: 27716139,
jako zhotovitelem, jímž se zvyšuje rozsah předmětu díla o vícepráce, cena díla o 301 481
Kč bez DPH
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor
v. r.

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v. r.

v. r.
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