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Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
23. schůze

26. 11. 2018

Usnesení
1/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k budově č.ev. 571, garáž, nacházející se
na pozemku p.č. st. 5287/3 k.ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k budově č.ev. 2510, garáž, nacházející se
na pozemku p.č. st. 5832 k.ú. Zlín, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou kupujícího části pozemku p.č. 335/1 k.ú. Prštné o výměře do 250
m2 z
,
pro rozšíření zahrady u rodinného domu č.p.
za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2
bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
změnu na straně povinného z
–
u smlouvy o zřízení věcného
břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) na dobu neurčitou,
jejímž předmětem je uložení a provozování kanalizace a kanalizační šachty,
bezúplatně, přes pozemek p.č. 335/1 k.ú. Prštné, ve prospěch statutárního
města Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
oprávněného
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
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00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto budoucím kupujícím
(kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné
části pozemku p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře do 48 m2 dle geometrického
zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku č.p.
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře 48 m2
pro vybudování přístavby k půldomku č.p.
na dobu
určitou, po dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
5/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ0 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře
47 m2 dle geometrického zaměření zastavěný přístavbou k domu č.p.
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ0 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č.
3247/30 o výměře 28 m2 a zastavěné části pozemku p.č. st. 8604 o výměře
23 m2 v k. ú. Zlín dle geometrického zaměření zastavěný přístavbou k domu
za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 100
Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
7/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem pozemku a
jakožto vlastníkem
garáže, jejímž předmětem je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. st.
5287/3 k. ú. Zlín zastavěného garáží č.ev.
za období od 1.1.2018 do
17.10.2018 ve výši 151 Kč
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/23R/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 – kabelové vedení NN v rámci akce „Malenovice, TS
T3, kabely NN, obnova“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012, přes pozemek
p.č. 901/3, p.č. 906/110, p.č. 906/136, p.č. 906/310, p.č. 906/315, p.č. 1884/1
k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/23R/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 – kabel NN, skříň SS100/NK v rámci akce „Prštné, p.
Ent, kab. příp. NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek
p.č. 1183/1, p.č. 1183/12, p.č. 1183/14 k.ú. Prštné
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a 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 „Zlín, ZÁLEŠNÁ s.r.o., přel. kab. vedení NN, Škola“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3100/7 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
11/23R/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 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 v obci Zlín,
U Řadovek č.p. 357 v k. ú. Kostelec u Zlína“, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 315/56, p.č. 1192/8 k.ú. Kostelec u Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/23R/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 Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČO
04084063, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační vedení, úplatně
jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012,
čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 590/7 k.ú. Mladcová
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/18 ke smlouvě o nájmu č. 1635350824 ze dne
22.6.2005 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
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jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
výměry předmětu nájmu o část pozemku p.č. 63 k.ú. Velíková o výměře 160
m2, nově na výměru 1029 m2, k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši
0,646 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
14/23R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 43/14R/2018 ze dne 23. 7. 2018 ve znění:
„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“
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 podpisu oběma smluvními stranami.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody č. 45132537/1 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., se sídlem Tovární 41,
771 11 Olomouc, IČO 61859575, jakožto provozovatelem, jejímž
předmětem je dodávka vody na pozemek p.č. 3843 k.ú. Zlín o výměře 638
m2, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za ceny dle platného
ceníku dodavatele
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
16/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků
p.č. 304/6 a p.č. 304/20 k.ú. Kudlov o celkové výměře do 9 m2 pro sjezd z
komunikace a přístup na pozemky p.č. 304/8 a p.č. 1577 k.ú. Kudlov k
budoucí novostavbě rodinného domu na ulici Zemanova, Zlín – Kudlov, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p.č. 980/52 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro vybudování parkovacího stání
na zaužívané ploše pro bytovou jednotku č. v domě č.p. 972 na ulici
Mostní ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 3249/17 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro vybudování
parkovacího stání na zaužívané ploše u domu č.p. 6660, ul. Zálešná X, Zlín,
dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
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důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 1226/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 15 m2 pro
vybudování sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek p.č. 529/53 k.ú.
Kostelec u Zlína za účelem údržby a hospodaření na pozemku p.č. 529/53
k.ú. Kostelec u Zlína, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
20/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 1208/4 k.ú. Kudlov o výměře do 45 m2 pro uskladnění dřeva
na topení, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře do 37 m2 pro vybudování zpevněných ploch,
tj. přístupového chodníku, zpevněné plochy pro zahradní sezení a drenážního
obsypu v rámci realizace přístavby k domu č.p.
na ulici Podvesná VII
ve Zlíně, dle podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
22/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 573/1 k.ú. Mladcová o výměře do 9 m2 pro
umístění nájezdové rampy pro bezbariérový přístup k bytovému domu č.p.
na ulici Mokrá I, Zlín – Mladcová dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
23/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p.č. 980/4 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 pro vybudování parkovacího stání a
rekonstrukci přístupového chodníku k bytovým jednotkám č.1, 2 v domě č.p.
dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
24/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro vybudování terasy v
rámci realizace přístavby k domu
dle
podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
25/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku č. 4000170985 ze
dne 2.8. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto stávajícími vypůjčiteli a
jakožto novými vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání dodatku, jehož předmětem je změna vypůjčitele z
částí pozemků
o celkové výměře do 50
m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 1015/2 k.ú. Prštné,
vybudování příjezdové komunikace, pro realizaci terénních úprav,
prodloužení protierozní gabionové zdi a pro údržbu zeleně, dle podmínek
OSaDŘ, OŽPaZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
26/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout a prodat část pozemku p.č. 1935/1 k.ú. Malenovice u
Zlína o výměře do 30 m2 pro přístavbu bytového domu č.p. 1148,
umístěného na pozemku p.č. st. 2139 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín

Usnesení
27/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků, jehož předmětem je
změna předmětu nájmu v souvislosti s realizací pozemkových úprav č.j. SPU
012044/2018/Bo v k.ú. Lužkovice, kdy se ruší pozemky p.č. 830/2 o výměře
569 m2, p.č. 845/58 o výměře 628 m2, p.č. 861/10 o výměře 230 m2, p.č.
864/5 o výměře 415 m2, p.č. 885/15 o výměře 286 m2, p.č. 894/49 o výměře
799 m2 a p.č. 896/6 o výměře 112 m2, vše k.ú. Lužkovice a nově vznikají
pozemky p.č. 1173 o výměře 2281 m2, p.č. 1204 o výměře 1005 m2, p.č.
1216 o výměře 460 m2, p.č. 1321 o výměře 607 m2, p.č. 1382 o výměře
3331 m2 a p.č. 1395 o výměře 1555 m2, vše k.ú. Lužkovice

Usnesení
28/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000131051 ze dne 14.
8. 2013, jehož předmětem je změna osob na straně vypůjčitele a úprava
přílohy smlouvy s vyznačením předmětu výpůjčky, tj. části pozemku p.č.
969 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 160 m2, který je nedílnou součástí
smlouvy o výpůjčce
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 969 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře do 25 m2
pro zarovnání zahrady

Usnesení
29/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4211 - 4217 stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 (č. jednotky
4212/2), k. ú. Zlín (ul. Dlouhá ve Zlíně) o výměře 156 m2

Usnesení
30/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4211 - 4217 stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 (část jednotky
4217/6), k. ú. Zlín (ul. Dlouhá ve Zlíně) o výměře 82,18 m2

Usnesení
31/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4211 - 4217 stojící na pozemku p.č. st. 6140/1 (část jednotky
4217/6), k. ú. Zlín (ul. Dlouhá ve Zlíně) o výměře 79,80 m2

Usnesení
32/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 560/5 k.ú. Mladcová o výměře 190 m2
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jako zahradu
Usnesení
33/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p.č. 3844/1 k.ú. Zlín o výměře 310 m2
(díl 8) k zahrádkářským účelům

Usnesení
34/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p.č. 3843 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 a
části pozemku 3844/2 k.ú. Zlín o výměře 120 m2 (díl C) k zahrádkářským
účelům

Usnesení
35/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře do 585 m2 pro
umístění lešení a zařízení staveniště

Usnesení
36/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře do 75 m2 pro
vybudování vjezdu do garáže, přeložky chodníku a zpevněných ploch v
rámci realizace přístavby k domu č.p. 1717, ul. Bratří Sousedíků, Zlín Letná

Usnesení
37/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3732/1 k.ú. Zlín o výměře do 28 m2 za
účelem provedení stavebních prací a vybudování veřejně přístupné účelové
komunikace

Usnesení
38/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
PRIOR Zlín, s.r.o., Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, IČO 292 30 349,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.
1109/1 k.ú. Zlín o výměře do 1000 m2 za účelem umístění vánočního stromu
před Obchodním domem Zlín, 15 ks sezónních stánků a 2 ks stánků s
občerstvením v rámci akce "Vánoční ulička před Obchodním domem Zlín",
jakožto akce veřejnosti přístupné, na dobu určitou, s účinností od data
podpisu smlouvy po dobu 29 dnů, s výpovědní lhůtou 1 týden, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení

Rada města Zlína

- 10 -

39/23R/2018

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 2003 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 nájemci, jehož předmětem je
snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě č.p. 5408 na ul.
Podlesí V ve Zlíně, o pana
.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
40/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
41/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 28/2018 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
42/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2018 poskytnutých
městu na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších
rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na
posledním jednání RMZ v roce 2018,
2. přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2018, které nebyly
součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMZ v
roce 2018 a které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, ale umožní
správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové
skladby v závislosti na jejich druhu

Usnesení
43/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se Změnou č. 8 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková
organizace, IČO: 00090026, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
44/23R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
auditované výsledky hospodaření obchodní společnosti Berani Zlín, s. r. o.,
IČ:25566016 za účetní období 1.5.2017 - 30.4.2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.

- 11 -

Usnesení
45/23R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. j. 98/23R/2017 ze dne 20. 11. 2017 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje udělení souhlasu pro Bc. Ivanu Vladíkovou,
ředitelku Domu dětí a mládeže Astra Zlín, Tyršovo nábřeží 801, příspěvkové
organizace s podáním žádosti o poskytnutí podpory ve výši 380 000 Kč na
Ministerstvo životního prostředí, v rámci Národního programu Životní
prostředí, ze Státního fondu životního prostředí České republiky, na projekt
"BIOTOPová přírodní zahrada s venkovní učebnou", pro Dům dětí a
mládeže Astra Zlín, Tyršovo nábřeží 801, příspěvkovou organizaci, IČ
75833514" a "Rada města Zlína pověřuje Bc. Kateřinu Francovou,
náměstkyni primátora, podpisem předmětného souhlasu".
schvaluje
udělení souhlasu pro Bc. Ivanu Vladíkovou, ředitelku Domu dětí a mládeže
Astra Zlín, Tyršovo nábřeží 801, příspěvkové organizace s podáním žádosti
o poskytnutí podpory ve výši 497 793 Kč na Ministerstvo životního prostředí
ČR, v rámci Národního programu Životní prostředí, ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, na projekt "BIOTOPová přírodní
zahrada s venkovní učebnou", pro Dům dětí a mládeže Astra Zlín, Tyršovo
nábřeží 801, příspěvkovou organizaci, IČO 75833514
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků ve výší 586 000 Kč pro akci
"BIOTOPová přírodní zahrada s venkovní učebnou" v roce 2019 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
46/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o podporu projektu "Divadelní park ve Zlíně" do výzvy č.
1/2018/117D1510 z dotačního titulu - Architektonické a urbanistické soutěže
obcí pro rok 2019, kterou vyhlásilo dne 05. 11. 2018 Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, zajištěním přípravy a realizací projektu,
podpisem žádosti o podporu včetně jejich příloh a jejím předložení
poskytovateli dotace dle podmínek dotačního titulu.

Usnesení
47/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
a) se zrušením Fondu na opravy a modernizace bydlení, který byl zřízen
usnesením č. 25/2Z/2006 ze dne 21.12.2006
b) se zrušením Statutu Fondu na opravy a modernizace bydlení, který byl
schválen usnesením č. 6/17Z/2013 dne 24.1.2013
c) s převodem zůstatku finančních prostředků zrušeného Fondu na opravy a
modernizace bydlení na účet bytového hospodářství
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

- 12 -

Usnesení
48/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. podobu 26. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III dle
přílohy č. 1,
2. podobu 27. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních
dopravních systémů dle přílohy č. 2,
3. aktualizaci přílohy č. 1 Složení Řídicího výboru Integrovaného plánu
rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 spočívající v nahrazení zástupců
statutárního města Zlína, novými členy se stávají Ing. et Ing. Jiří Korec,
Michal Čížek, Ing. Čestmír Vančura, dle příloh č. 3a a 3b,
souhlasí
se jmenováním Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, předsedou Řídicího
výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
49/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 9/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle
přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
50/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
nové výběrové řízení v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Klečůvka",
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
1. Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
2. Václav Kostelník, vedoucí oddělení krizového řízení a obrany
3. Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Vladimír Hanák, oddělení krizového řízení a obrany
3. Marie Kunstová, Odbor právní
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Usnesení
51/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatelů k uzavření smluv ve výběrovém řízení „ Ošetření dřevin ve
vybraných lokalitách města Zlína 2018“, rozdělené na části 1 – 5, a to
dodavatelů:
- Pro celek č. 1 dodavatele:
ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČO: 28998880, s
nabídkovou cenou bez DPH: 169.440,- Kč, DPH 21%: 35.582,40,-Kč,
celkem včetně DPH: 205.022,40,-Kč a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným
dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván
účastník, který se umístil jako další v pořadí.
- Pro celek č. 2 dodavatele:
ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČO: 28998880, s
nabídkovou cenou bez DPH: 394.800,- Kč, DPH 21%: 82.908,- Kč, celkem
včetně DPH: 477.708,- Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem
uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se
umístil jako další v pořadí.
- Pro celek č. 3 dodavatele:
Radovan Kučera, U Letiště 1271, 76901 Holešov, IČO: 65831811, s
nabídkovou cenou bez DPH: 382 600,- Kč, DPH: 80.346,- Kč, celkem
včetně DPH: 462.946,- Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem
uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se
umístil jako další v pořadí.
- Pro celek č. 4 dodavatele:
Radovan Kučera, U Letiště 1271, 76901 Holešov, IČO: 65831811, s
nabídkovou cenou bez DPH: 230 000,- Kč, DPH: 48.300,- Kč, celkem
včetně DPH: 278.300,- Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem
uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se
umístil jako další v pořadí.
- Pro celek č. 5 dodavatele:
Radovan Kučera, U Letiště 1271, 76901 Holešov, IČO: 65831811, s
nabídkovou cenou bez DPH: 318 900,- Kč, DPH 21%: 66.969,- Kč, celkem
včetně DPH: 385.869,- Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem
uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se
umístil jako další v pořadí.

Usnesení
52/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výpověď servisní smlouvy KCZ Zlín - objekt A restaurace - II. etapa o
poskytování odborného servisu vzduchotechniky a klimatizace ze dne
27.7.2011 a servisní smlouvy KCZ Zlín o poskytování odborného servisu
vzduchotechniky a klimatizace ze dne 7.9.2011, uzavřené mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924, jako
objednatelem, a společností Mart s.r.o., se sídlem třída Bří Čapků 2857/4,
695 03 Hodonín, IČO: 25510584, jako poskytovatelem,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem uvedené výpovědi.

Usnesení
53/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jakožto
objednatelem a Software602 a.s., se sídlem Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4,
IČO: 63078236 jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je pořízení agendy
„Sběr dotací“ a její implementace v prostředí formulářového IS
„FormFlow“, s cenou za dílo ve výši 343 550,00 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 3600140059 o komplexní podpoře a
užívání, uzavřené dne 22. 12. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností Software602 a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Hornokrčská 703/15,
PSČ 140 00, IČO: 63078236, jako poskytovatelem, jehož předmětem je
navýšení ceny roční technické podpory v souvislosti s pořízením agendy
"Sběr dotací" o 20 000 Kč bez DPH/12 měsíců
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
Smlouvy a Dodatku č. 2 a jejich podpisem.

Usnesení
54/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180007 na služby
"Zpracování projektové žádosti o podporu projektu Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - aktivita
Bezpečnost dopravy" a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
3800180008 na služby "Zpracování projektové žádosti o podporu projektu
Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření - aktivita Cyklodoprava" mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností Grant Direct, s.r.o., Drážní 1400/7b, 627 00 Brno, IČO:
01493761, jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
plnění,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedených v Dodatcích č. 1 ke Smlouvám o dílo a jejich podpisem.

Usnesení
55/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180005 na služby
"Zpracování projektové žádosti o podporu projektu Zlín, ulice Středová,
oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy" a
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180004 na služby
"Zpracování projektové žádosti o podporu projektu Zlín, ulice Středová,
oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Cyklodoprava" mezi
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statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a společností Eurovision a.s., Veveří
2581/102, 616 00 Brno, IČO: 27691845, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení plnění,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedených v Dodatcích č. 1 ke Smlouvám o dílo a jejich podpisem.
Usnesení
56/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozu kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví statutárního města Zlína, č. 3400110169, ze dne 30.
12. 2011, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako vlastníkem kanalizace, a společností
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11
Olomouc, IČO: 61859575, jako provozovatelem kanalizace, jehož
předmětem bude s účinností od 1. 1. 2019 rozšíření provozované kanalizace
o 4 úseky kanalizací v celkové délce cca 19,11 km, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí
uvedeného Dodatku č. 3 a jeho uzavřením a podpisem,
schvaluje
navýšení nájemného ze strany statutárního města Zlína, jako vlastníka
kanalizace, vůči společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., jako
provozovateli kanalizace, pro rok 2019, a to částku o 20.000,- Kč/rok bez
DPH, v důsledku čehož dojde ke zvýšení nájemného ze stávající částky
454.288,- Kč na částku 474.288,-Kč/rok bez DPH, a to v návaznosti na
rozšíření provozované kanalizace o 4 nové úseky kanalizace dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.

Usnesení
57/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
4200803539/2 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem a společností Moravská vodárenská,
a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO 61859575, jako provozovatelem,
jejímž předmětem je dodávka vody a odvádění odpadních vod do odběrného
místa Masarykova 1242, Zlín-Malenovice, na dobu neurčitou, s účinností od
1.12.2018, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu stanovovanou dle ceníku
provozovatele.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
58/23R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 89/15R/2018 ze dne 13. 8. 2018 ve znění:
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"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
objednatelem a společností IZOFO MAXX s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi
4683, 760 05 Zlín, IČO 03017745 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
výměna netěsné kanalizace v technickém podlaží pod prodejnou Hruška v
bytovém domě na ul. Středové 4786 ve Zlíně, za cenu díla 139 025 Kč bez
DPH, pověřuje Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním
dalších náležitostí a uzavřením a podpisem smlouvy o dílo".
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a Radkem
Habrovanským, Provodov 205, 763 45 Březůvky, IČO 44120770 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je výměna netěsné kanalizace v technickém
podlaží pod prodejnou Hruška v bytovém domě na ul. Středové 4786 ve
Zlíně, za cenu díla 133 097 Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí a uzavřením a podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení
59/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako kupujícím a společností
Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO:
47901519, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě 20 ks
velkoobjemových kontejnerů na odpad umístěných na veřejných
pohřebištích provozovaných statutárním městem Zlín za cenu dle znaleckého
posudku č. 806-5/2018 ze dne 2. 11. 2018 ve výši 280 000,-Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle čl. 12 odst. 4 směrnice č. 5/SM/2016/ÚZ o
zakázkách malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka a montáž parkových laviček, zahrazovacích sloupků a stojanu na
kola pro revitalizovaný veřejný prostor u I. segmentového domu na JS ve
Zlíně“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a obchodní
společností mmcité 1 a.s., IČO: 27670864, se sídlem č.p. 519, 687 12
Bílovice jako zhotovitelem za cenu 176 751,00 Kč bez DPH, s termínem
plnění do 28. 2. 2019,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
61/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů dle § 7 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
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mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 a společnostmi a organizacemi SMZ uvedenými v příloze, za
účelem realizace zadávacích řízení na výběr mobilního operátora pro hlasové
a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace
2. s pověřením člena Rady města Zlína kompetentního pro oblast vnitřní
správy, dojednáním všech potřebných náležitostí Smlouvy, jejím uzavřením
a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
62/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a Baseball Clubem Cobblers Zlín, z.s., se sídlem J. A. Bati
5542, 760 01 Zlín, IČO 02073862, jako nájemcem, jejímž předmětem je
nájem prostor ve 2. nadzemním podlaží - místnosti šatny a sociálního
zařízení a nájem sdílených prostor - zasedací místnosti v budově ev. č. 3586
na pozemku p.č. st. 4604 v k.ú. Zlín, obci Zlín (objekt šaten na Stadionu
mládeže, ul. Hradská, Zlín) s účinností od 1. 1. 2019, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 18 500 Kč (včetně DPH)
ročně
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a Atletickým klubem Zlín, z.s., se sídlem Hradská 854, 760
01 Zlín, IČO 00350834, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží - místnosti šatny a sociálního
zařízení a nájem sdílených prostor - zasedací místnosti v budově ev. č. 3586
na pozemku p. č. st. 4604 v k. ú. Zlín, obci Zlín (objekt šaten na Stadionu
mládeže ul. Hradská, Zlín) s účinností od 1. 1. 2019, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 23 500 Kč (včetně DPH)
ročně
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi společností Agentura Velryba s.r.o., sídlem
Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO: 26910071 a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jejímž předmětem je
realizace akce "Zlínský novoroční ohňostroj" za celkovou cenu 295.550 Kč
bez DPH
pověřuje
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Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
podmínek smlouvy o dílo a jejím podpisem
Usnesení
65/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Western Riding Club České republiky, z.s.,
se sídlem Jasenná 116, 763 13 Jasenná, IČO 47269731, jako dárcem a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako obdarovaným, jejímž předmětem je přijetí finančního daru
ve výši 10 100 Kč pro organizační složku Středisko volného času - Ostrov
radosti, detašované pracoviště KLUB ÍČKO na pořízení speciálního
vybavení k PC
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
66/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako dárcem a KOLA PRO AFRIKU
obecně prospěšnou společností, sídlem Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČO: 29397596, jako obdarovaným, na poskytnutí finančního daru
ve výši 11.000 Kč na projekt Kola pro Afriku.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
dalších náležitostí smlouvy, podpisem a jejím uzavřením.

Usnesení
67/23R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, podpisem dokumentů
souvisejících s realizací a udržitelností projektu "Změna č. 3 Územního
plánu Zlína".

Usnesení
68/23R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, zajištěním udržitelnosti projektu
"Pořízení vozidel s alternativním pohonem do vozového parku Magistrátu
města Zlína", což spočívá v podepisování souvisejících dokumentů dle
podmínek poskytovatele dotace.

Usnesení
69/23R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína ve funkci
náměstka primátora, podpisem dokumentů souvisejících s realizací a
udržitelností projektu "Modernizace a doplnění podpůrných el. procesů pro
potřeby MMZ a jeho organizací".

Usnesení
70/23R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací a zajištěním udržitelnosti
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projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH MČ
Zlín-Klečůvka," což spočívá v podepisování souvisejících dokumentů dle
podmínek dotačního titulu.

Usnesení
71/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu osoby zástupce Spolupracujícího v Radě destinace, a to z MUDr.
Miroslava Adámka na Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města
Zlína

Usnesení
72/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
ustavení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP
Zlín II ve složení zástupců:
Zástupce realizátora projektu MAP
Jaromír Schneider – zastupitel statutárního města Zlína
Mgr. Milan Smola – vedoucí Odboru školství Magistrátu města Zlína
Jolana Kňourková – koordinátorka projektu – tajemník Řídícího výboru
Zástupce realizačního týmu
RNDr. Otakar Prudil - ředitel Regionální rozvojové agentury Východní
Moravy
Zástupce Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)
Ing. Magda Černická - koordinátorka kvality řízení, projektová manažerka,
oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Zástupce Krajského akčního plánu (KAP) Ing. Radovan Výsmek –
koncepční a rozvojová činnost v oblasti školství, Odbor školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
Zástupce zřizovatelů škol
Mgr. Libor Sovadina - radní města Fryšták
Mgr. Martina Gavendová - zřizovatelka soukromé Mateřské školy Sluníčko
Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují
školy v území daného MAP II
Kateřina Chutná - místostarostka obce Hostišová
Zástupci vedení škol bez rozdílu zřizovatele
PhDr. Jana Langerová – ředitelka Církevní ZŠ a MŠ Zlín
Mgr. Jana Moučková – ředitelka MŠ Slovenská 1808, Zlín
Zástupce školní družiny
Bc. Kamila Švardalová - vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ M. Alše 558, Zlín
Mgr. Markéta Svobodová - vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Křiby 4788, Zlín
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Zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které
působí na území daného MAP II
Bc. Ivana Vladíková – ředitelka DDM ASTRA Zlín
Zástupce základních uměleckých škol
Mgr. Martina Hniličková – ředitelka ZUŠ Zlín
Zástupce rodičů
Michaela Nutilová, DiS.
Zástupce Centra podpory projektu strategického řízení a plánování (SRP) ve
školách a v územích v daném kraji (Národní institut dalšího vzdělávání NIDV)
Ing. Bc. Radka Krčková - odborný poradce centra podpory projektu SRP
Zástupce učitelů
Mgr. Tomáš Kačor - zástupce ředitele ZŠ a MŠ Mysločovice
Usnesení
73/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol a školských
zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr. Janě Kříčkové, Mgr.
Otto Procházkovi, Mgr. Iloně Gargulákové, Mgr. Milanu Alexovi, Mgr.
Jaroslavě Müllerové, Ph.D., Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi, PaedDr. Zdeňce
Jančíkové, Ph.D., Mgr. Aleně Grajciarové, Mgr. Lubomíru Klátilovi, Mgr.
Ivaně Rejzkové, Mgr. Zdeňku Mikoškovi, Mgr. Pavlu Dvořákovi, Mgr. Petru
Janečkovi, Mgr. Haně
Kadlčákové, Drahomíře Ryšavé, Mgr. Janě
Moučkové, Věře Králíkové, Radce Šindelkové, Mgr. Lívii Popeskové, Bc.
Miroslavě Nowakové, Marii Maulové, Jitce Gottfriedové, Mgr. Miriam
Gerykové, Mgr. Ivaně Scharfové, Mgr. Martě Ševčíkové, Mgr. Bc. Lucii
Dudové, PhDr. Ivaně Vymětalové, Luďce Marcaníkové, Mgr. Jaroslavě
Kvasničkové, Bc. Jarmile Řezníčkové, Olze Leicmanové, Mgr. Zdeňce
Poláškové, Bc. Lence Neubauerové, Mgr. Davidu Bělůnkovi, Blance
Kalendové a Bc. Ivaně Vladíkové, dle přílohy.

Usnesení
74/23R/2018

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

Usnesení
75/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
a) se stanovením paušální částky ve výši 240,- Kč/hod, která se použije pro
výpočet náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, a to
pro kalendářní rok 2019, b) se stanovením nejvyšší částky ve výši 7 500,-
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Kč/kalendářní měsíc, kterou lze poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města
Zlína, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatně výdělečnou činnost, a to pro kalendářní rok 2019,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
76/23R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
termíny zasedání Rady města Zlína v roce 2019:
1. RMZ - 7. 1.
14. RMZ - 8. 7.
2. RMZ - 21. 1.
15. RMZ - 22. 7.
3. RMZ - 4. 2.
16. RMZ - 12. 8.
4 . RMZ - 18. 2.
17. RMZ - 26. 8.
5. RMZ - 4. 3.
18. RMZ - 9. 9.
6 . RMZ - 18. 3.
19. RMZ - 23. 9.
7. RMZ - 1. 4.
20. RMZ - 7. 10.
8. RMZ - 15. 4.
21. RMZ - 21. 10.
9. RMZ - 29. 4.
22. RMZ - 4. 11.
10. RMZ - 13. 5.
23. RMZ - 18. 11.
11. RMZ - 27. 5.
24. RMZ - 2. 12.
12. RMZ - 10. 6.
25. RMZ - 16. 12.
13. RMZ - 24. 6.
bere na vědomí
termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2019 :
2. ZMZ - 7. 2.
6. ZMZ - 12. 9.
3. ZMZ - 21. 3.
7. ZMZ - 24. 10.
4. ZMZ - 25. 4.
8. ZMZ - 12. 12.
5. ZMZ - 20. 6.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít uvedené termíny zasedání zastupitelstva na
vědomí.

Usnesení
77/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
znění Statutu komisí Rady města Zlína dle příloh.

Usnesení
78/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1) s prominutím lhůty 3 měsíců specifikované v ust. čl. 2, odst. 10. Statutu
komisí místních částí statutárního města Zlína ze dne 19. 6. 2014, a to s
dopadem na všechny Komise místních částí statutárního města Zlína tak, aby
nedošlo k zániku některé z komisí z důvodu popsaného v řečenému
ustanovení Statutu komisí místních částí SMZ,
2) v souladu s ust. čl. 8, odst. 1 statutu Komisí místních částí statutárního
města Zlína s novelizací Statutu komisí místních části SMZ ze dne 19. 6.
2014, dle důvodové zprávy,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
79/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se změnami jmenovitého složení Komise místní části Lužkovice dle
důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
80/23R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
změny jmenovitého složení Komisí místních částí Malenovice, Mladcová,
Salaš a Velíková dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí,
bere na vědomí
volbu předsedů Komisí místních částí Lhotka a Chlum a Salaš dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
81/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Rozsvícení
vánočního stromu" dne 1. 12. 2018 od 16:00 do 20:00 hodin na jiném místě,
než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství točny u pomníku v místní části Kudlov,
2.udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
82/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na prostranství hradu Malenovice dle čl. 3 odst. 1, při konání akce
"Vánoční jarmark" dne 1. 12. 2018 od 10:00 do 16:00 hodin,
pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 00089992

Usnesení
83/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Rozsvícení
vánočního stromu" dne 1. 12. 2017 od 16:00 do 20:00 hodin na jiném místě,
než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na návsi v
místní části Salaš,
pořadatel:
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Usnesení
84/23R/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 na Mariánském náměstí ve
Štípě při konání akce "Adventní náměstí" dne 2. 12. 2018 od 14:30 do 18:00
hodin,
pořadatel: Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14
Zlín-Štípa, IČO: 48471712

Usnesení
85/23R/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 na prostranství před poštou
v Malenovicích při konání akce "Rozsvícení vánočního stromu" dne 2. 12.
2018 od 16:00 do 20:00 hodin,
pořadatel: Občanské sdružení Malenovice, z.s., Masarykova 203, 763 02
Malenovice, IČO: 22727396

Usnesení
86/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Rozsvícení
vánočního stromečku" dne 4. 12. 2018 od 16:00 do 21:00 hodin na jiném
místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
před budovou UTB na ul. Mostní 5139, Zlín,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Studentská unie UTB, z.s., nám. T. G. Masaryka 1279, IČO:
26996286

Usnesení
87/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Mikulášská
nadílka a rozsvícení vánočního stromku" dne 8. 12. 2018 od 17:00 do 20:00
hodin na jiném místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV
č. 33/2004, ul. Na Gruntech v místní části Lužkovice,
2.udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
88/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce na veřejném prostranství
po 22. hodině dle čl. V odst. 1, při konání akce "Štědrovečerní zpívání" dne
24. 12. 2018 od 22:00 do 23:00 hodin na náměstí Míru ve Zlíně,
pořadatel: Valašský soubor Kašava, z. s., Štefánikova 2987, 760 01 Zlín,
IČO: 46311360

Usnesení
89/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
prodloužení doby udělené výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění
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konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství náměstí Míru ve
Zlíně při konání akce "Adventní Zlín" ve dnech 2. 12. 2018 až 23. 12. 2018
do 22:00 hodin,
pořadatel: AGENTURA VELRYBA s.r.o. Zlín, Obeciny I 3583, 760 01
Zlín, IČO: 26910071

Usnesení
90/23R/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 na prostranství před
vstupem do Obchodního domu na náměstí Práce při konání akce "Vánoční
ulička u Obchodního domu Zlín" ve dnech 2. 12. 2018 až 23. 12. 2018 od
11:00 do 22:00 hodin,
pořadatel: HP TRONIC, s.r.o., Kútíky 637, 760 01 Zlín, IČO: 60823418

Usnesení
91/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zpívání u vánočního
stromečku" dne 8. 12. 2018 od 17:00 do 20:00 hodin na jiném místě, než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
parčíku v místní části Příluky mezi ulicemi Pekárenská, Přístav a
Staromlýnská,
pořadatel: Sdružení za zdravé Příluky, Dolní dědina 238, 760 01 ZlínPříluky, IČO: 26610612

Usnesení
92/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Vánoční setkání na
plácku u Tkalcovny" dne 13. 12. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin na jiném
místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na
prostranství u domu NADĚJE Zlín na adrese Na Honech I 5540, 760 05 Zlín,
pořadatel: NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní 5550, 760 05 Zlín, IČO:
00570931

Usnesení
93/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Živý betlém" dne
26. 12. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství u kostela
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně,
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: Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová
149, 760 01 Zlín, IČO: 40995356

Usnesení
94/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření dohody o mlčenlivosti a zpracování osobních údajů mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako uživatelem a společností NAM system, a.s., se sídlem U
Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 25862731, jako
poskytovatelem, přičemž účinnost této smlouvy trvá až do ukončení nebo
vypršení doby trvání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 8. 2014,
uzavřené mezi stejnými smluvními stranami.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením smlouvy a jejím podpisem.
Usnesení
95/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 01 Zlín, IČ: 00283924, jako obdarovaným a Zlínským krajem,
se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, jako dárcem,
přičemž předmětem této darovací smlouvy je bezplatný převod movité věci –
sanitního vozidla Volkswagen Transporter (RLP), ve stavu a za podmínek
uvedených ve smlouvě, pro potřeby Městské policie Zlín dle zdůvodnění.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
96/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o odstraňování směsného komunálního a
tříděného odpadu uzavřené dne 13. 2. 2008 mezi Technickými službami
Zlín, s.r.o., Louky 321, 760 31, Zlín, IČ: 60711086, jakožto poskytovatelem
a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 761 01 Zlín, IČ: 00283924,
coby odběratelem, kterým se mění cena za odstranění SKO a pronájem
1100L nádoby u svozového místa Okružní 4699, Zlín, a to s účinností od
2.1.2019.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
97/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4400170123 na stavební práce
„Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“
ze dne 11. 8. 2017, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČO: 45274924, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 121 888,76 Kč bez
DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 170
886,18 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a jeho podpisem.
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Usnesení
98/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí" v
rámci akce "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako stavebníkem, a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je převedení práv a povinností z rozhodnutí
o umístění stavby, které vydal Stavební úřad Magistrátu města Zlína dne 1.
7. 2015 pod č. j. MMZL 082316/2015.
pověřuje
Michala Čížka, člena rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
99/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Zlín - kruhová křižovatka ul.
Bartošova - ul. Vodní" mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem: CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167,
760 01 Zlín, IČO: 01643541 za cenu 244 500 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníků – ulice
Švermova-Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení,zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních
staveb
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Blanka Semelová, Odbor právní

- 27 -

Usnesení
101/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Promens a. s.,
sídlem Cecilka 38, Příluky, 760 01 Zlín, IČO: 25325442, jako povinným, a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
0283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je služebnost, spočívající v
povinnosti povinného ze služebnosti:
a) strpět trvalé umístění stavby pozemní komunikace – cyklostezky na
pozemku p. č. 659/2 v obci Zlín, k. ú. Lužkovice,
b) strpět trvalé umístění stavby veřejného osvětlení, sestávajícího ze 2 ks
svítidel, kabelu NN a příslušenství, na pozemku p. č. 659/2 v obci Zlín, k. ú.
Lužkovice,
c) strpět vstup oprávněného ze služebnosti a jím pověřených osob na
pozemek p. č. 659/2 v obci Zlín, k. ú. Lužkovice za účelem provádění oprav
a údržby uvedené stavby pozemní komunikace a veřejného osvětlení,
vše v rozsahu celé parcely č. 659/2 v obci Zlín, k. ú. Lužkovice, a to po dobu
existence stavby za jednorázovou úplatu, stanovenou dle Pravidel města ve
výši 200 Kč/m2
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor, nacházející se v budově (garáži) s č. ev.
2357, umístěné na pozemku p. č. st. 5845 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 stávajích vlastníků,
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 stavby garáže s č. ev. 2357, umístěné na pozemku p. č.
st. 5845 v obci a k. ú. Zlín, za celkovou kupní cenu ve výši 208 000 Kč,
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
103/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor, nacházející se v budově (garáži) s č. ev.
3109, jež je součástí pozemku p. č. st. 6385 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 stávajích vlastníků,
souhlasí
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s uzavřením směnné smlouvy mezi
jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako druhým směňujícím,
jejímž předmětem je směna garáže č. e. 3109, jež je součástí pozemku p. č.
st. 6385 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, v obci a k. ú. Zlín, za
část o výměře 700 m2 pozemku p. č. 1298/2 zahrada v obci Zlín, k. ú.
Kudlov bez finančního vyrovnání,
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
104/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi Lesy
České republiky, s.p., sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO 421 96 451, jako předávajícím, a statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00 28 39 24, jako
přejímajícím, jejímž předmětem je bezúplatný převod nově vzniklých
pozemků p. č. 943/30 o výměře 120 m2 a p. č. 943/31 o výměře 241 m2,
oddělených dle geometrického plánu č. 7165-68/2011 z pozemků p. č. 943/2
a p. č. 943/4 , nově vzniklých pozemků p. č. 938/26 o výměře 5 m2,
odděleného z pozemku p. č. 938/1, p. č. 938/24 o výměře 9 m2, odděleného
z pozemků p. č. 938/18 a p. č. 938/6, p. č. 938/25 o výměře 2 m2 a p. č.
938/27 o výměře 43 m2, oddělených z pozemku p. č. 938/6, dle
geometrického plánu č. 8579-52/2017 a pozemku p. č. 938/19 o výměře 25
m2, vše v obci a k. ú. Zlín,
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
105/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
, trvale bytem
jako prodávajícím, a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00 28 39 24, jako kupujícím,
jejímž předmětem je výkup nově vzniklého pozemku p. č. 2660/98 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 49 m2, oddělený dle geometrického
plánu č. 8711-52/2018 z pozemků p. č. 2144/167 a p. č. 2660/62, vše v obci
a k. ú. Zlín, za kupní cenu dle Pravidel ve výši 550 Kč/m2,
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
106/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit nově vzniklý pozemek p. č. 2679/2 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 111 m2, odděleného dle geometrického plánu č. 8711-
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52/2018 z pozemků p. č. 2679/1 a p. č. 2680/1, ve vlastnictví fyzické osoby,
za nově vzniklý pozemek p. č. 3478/3 ostatní plocha jiná plocha o výměře 20
m2, oddělený dle výše citovaného geometrického plánu z pozemku p. č.
3478/1 vše v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví statutárního města Zlína.
Usnesení
107/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
trvale bytem
jako prodávajícím, a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00 28 39 24, jako kupujícím,
jejímž předmětem je výkup nově vzniklého pozemku p. č. 2678/6 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 51 m2, odděleného dle geometrického
plánu č. 8712-52/2018 z pozemku p. č. 2678/4, vše v obci a k. ú. Zlín, za
kupní cenu dle Pravidel ve výši 550 Kč/m2,
s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
108/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění: předfinancování a spolufinancování projektu "Rekonstrukce ul.
prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín" ve výši 15 000 000,00 Kč včetně DPH po
dobu realizace v roce 2020 na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy procentní
míra finanční podpory je 90 % celkových způsobilých nákladů projektu,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
109/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
, oba trvale bytem
jako vlastníky
pozemku a bodoucí prodávající a statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem a
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem ,,
Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' na části pozemku p. č. 7
zahrada v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína. Na základě této smlouvy
vlastníci pozemku souhlasí s realizací a trvalým umístěním stavby ,,Zlín
Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' a to v souladu s projektovou
dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
jako
budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž
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předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu
části o výměře do 35 m2 pozemku p. č. 7 zahrada, v obci Zlín, k. ú.
Malenovice u Zlína, včetně stavby ,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice
Švermova'' , která bude na částech těchto pozemků zbudována, za celkovou
kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 dle Pravidel města.
- s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
110/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
jako vlastníky pozemku a bodoucí prodávající a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem a
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem
,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' na části pozemku p. č.
8/1 ovocný sad v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína. Na základě této
smlouvy vlastníci pozemku souhlasí s realizací a trvalým umístěním stavby
,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' a to v souladu s
projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu
části o výměře do 50 m2 pozemku p. č. 8/1 ovocný sad v obci Zlín, k. ú.
Malenovice u Zlína, včetně stavby ,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice
Švermova'' , která bude na částech těchto pozemků zbudována, za celkovou
kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 dle Pravidel města.
- s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
111/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
trvale
bytem
jako vlastníkem pozemků a
budoucím prodávajícím a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem a budoucím kupujícím,
jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem ,, Zlín Malenovice stavební úpravy ulice Švermova'' na části pozemku p. č. st. 222 zastavěná
plocha a nádvoří v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína a na části pozemku p.
č. 6 ostatní plocha v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína. Na základě této
smlouvy vlastník pozemků souhlasí s realizací a trvalým umístěním stavby
,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' a to v souladu s
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projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
trvale bytem
jako budoucím prodávajícím, a
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou
smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 49 m2 pozemku
p. č. st. 222 zastavěná plocha a nádvoří a výkupu části o výměře 39 m2
pozemku p.č. 6 ostatní plocha, oba v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína,
včetně stavby ,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'', která
bude na částech těchto pozemků zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši
500 Kč/m2 dle Pravidel města.
- s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
112/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
bytem

trvale

jako
vlastníky pozemku a budoucí prodávající a statutárním městem Zlínem,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem a
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem ,,
Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' na části pozemku st. p.
č.157/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína.
Na základě této smlouvy vlastníci pozemku souhlasí s realizací a trvalým
umístěním stavby ,,Zlín Malenovice - oprava chodníku v ulici Bezručova'' a
to v souladu s projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
trvale bytem
jako
budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu
části o výměře do 4 m2 pozemku p. č. st. 157/3 zastavěná plocha a nádvoří v
obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína, včetně stavby ,,Zlín Malenovice oprava chodníku v ulici Bezručova'' , která bude na částech těchto pozemků
zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 dle Pravidel města.
- s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
113/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
oba trvale bytem
jako vlastníky
pozemku a budoucí prodávající a statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem a
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem
,,Zlín Malenovice - oprava chodníku v ulici Bezručova '' na části pozemku p.
č. 189 zahrada v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína. Na základě této
smlouvy vlastníci pozemku souhlasí s realizací a trvalým umístěním stavby ,,
Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice Švermova'' a to v souladu s
projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
jako
budoucími prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu
části o výměře do 30 m2 pozemku p. č. 189 zahrada v obci Zlín a k. ú.
Malenovice u Zlína, včetně stavby ,,Zlín Malenovice - stavební úpravy ulice
Švermova'' , která bude na částech těchto pozemků zbudována, za celkovou
kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 dle Pravidel města.
- s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
114/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi
trvale
bytem
jako vlastníkem pozemků a
budoucí prodávající a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako stavebníkem a budoucím kupujícím,
jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem ,, Zlín Malenovice stavební úpravy ulice Švermova'' na části pozemku p. č. st. 156/2 zastavěná
plocha a nádvoří a na části pozemku p. č. 192/2 zahrada oba v obci Zlín a k.
ú. Malenovice u Zlína. Na základě této smlouvy vlastníci pozemku souhlasí s
realizací a trvalým umístěním stavby ,,Zlín Malenovice - oprava chodníku v
ulici Bezručova'' a to v souladu s projektovou dokumentací.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi
trvale bytem
jako budoucí
prodávající, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o
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budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 3
m2 pozemku p. č. st. 156/2 zastavěná plocha a nádvoří a části o výměře do
11m2 pozemku p. č. 192/2 zahrada v obci Zlín a k. ú. Malenovice u Zlína,
včetně stavby ,,Zlín Malenovice - oprava chodníku v ulici Bezručova''' ,
která bude na částech těchto pozemků zbudována, za celkovou kupní cenu ve
výši 500 Kč/m2 dle Pravidel města.
- s pověřením Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
115/23R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../...., kterým se mění nařízení
statutárního města Zlína č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád, dle přílohy.

Usnesení
116/23R/2018

Rada města Zlína
stanovuje
počet členů komisí Rady města Zlína dle přílohy č. 1 a
jmenuje
předsedy a členy komisí Rady města Zlína na volební období 2018-2022 dle
přílohy č.2.

Usnesení
117/23R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s počtem členů Správních rad fondů statutárního města Zlína a s návrhem na
zvolení předsedů a členů Správních rad fondů města Zlína na volební období
2018 - 2022 dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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