Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
10. schůze

21. 5. 2018

Usnesení
1/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se snížením kupní ceny za prodej pozemků p.č. 1415 k.ú. Štípa o výměře 26 m2 a p.č. 1416
k.ú. Štípa o výměře 14 m2 pro
pro
majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku u RD z kupní ceny ve výši dle CMZ č.
11, t.j. 700 Kč/m2 bez DPH na cenu ve výši 140 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o skončení nájemní smlouvy č. 1634900195-62917 ze dne 05.04.2001
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov,
Praha 4, 14900, IČO 64949681, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
části nebytového prostoru (střechy) objektu č.p. 464, který je součástí pozemku p.č. st.
236/1 k.ú. Zlín o výměře 4 m2 pro umístění anténních nosičů a technologie
telekomunikačního zařízení ve vlastnictví nájemce, ke dni 31.05.2018, s podmínkou
uhrazení nájemného k tomuto dni.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
3/10R/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 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 „REKO
MS Zlín – Zálešná XII + 7, II. etapa“ úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3256/13, p.č.
3256/14, p.č. 3256/15, p.č. 3256/16, p.č. 3256/17, p.č. 3256/18, p.č. 256/19, p.č. 3256/20,
p.č. 3256/21, p.č. 3256/22, p.č. 3256/23, p.č. 3256/32, p.č. 3256/33, p.č. 3284/3, p.č.
3458/1 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
4/10R/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 v rámci akce „Malenovice,
kabel NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 597/13 k.ú. Malenovice u
Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
5/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelová skříň v pilíři v rámci
akce „Malenovice, přípojka do 50 m, Valášek“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
338/8, p.č. 339/1 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/10R/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, 761 40 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 - telekomunikační vedení
– metalický kabel, rozvaděč, přípojka NN, skříně NN, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
2801/1, p.č. 2801/47, p.č. 2801/90 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Příluky, pí
kabelová 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. 1514/1 k.ú.
Příluky u Zlína
pověřuje
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Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
8/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce
„Lužkovice,
kabel. 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.
241/1, p.č. 242/4 k.ú. Lužkovice
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
9/10R/2018

Rada města Zlína
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,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656,
IČO 25313428, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, s účinností od podpisu smlouvy,
jejímž předmětem je vedení optické sítě v rámci akce „Metropolitní síť Zlín Net – Zlín,
část Jaroslavice – 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. 732/21, p.č.
732/57, p.č. 732/63, p.č. 732/65, p.č. 732/66, p.č. 732/73, p.č. 754/3, p.č. 3516/15, p.č.
3519/1, p.č. 3519/2, p.č. 3519/3 k.ú. Zlín a p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 38/6, p.č. 47/8, p.č.
48/3, p.č. 48/7, p.č. 48/9, p.č. 48/14, p.č. 48/16, p.č. 49/1, p.č. 49/2, p.č. 55/12, p.č. 82/1,
p.č. 149/1, p.č. 332/1, p.č. 573, p.č. 575/1, p.č. 1294, p.č. 1310, p.č. 1319 k.ú. Jaroslavice u
Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/10R/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, 761 40 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 - telekomunikační vedení
– optický kabel, rozvaděče, přípojka NN, skříň NN, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
220/1, p.č. 220/2 k.ú. Kostelec u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
11/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku k budoucí kupní smlouvě č. 1600090679 ze dne 28. 4. 2009 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ0 00283924,
3

jakožto budoucím prodávajícím a
jakožto budoucími kupujícími, jehož předmětem je rozšíření výměry předmětu
budoucího prodeje, tj. zastavěné části pozemku p.č. 980/53 k.ú. Zlín z původních 40 m2
nově na 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č.p. 1630,
Lipová, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. 1600090357 ze dne 17. 2. 2009 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jehož předmětem je rozšíření výměry předmětu nájmu části pozemku p.č.
980/53 k.ú. Zlín z původních 40 m2 nově na 45 m2 pro vybudování přístavby k domu č.p.
1630, Lipová, Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
Usnesení
12/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností NORUS s.r.o. Na Honech III
4921, 760 01 Zlín, IČO 46963481, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou, po dobu 5-ti let,
s výpovědní lhůtou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 6857/1 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro
umístění restaurační zahrádky, která funčně souvisí s provozovnou “U svatého Huberta“ v
objektu č.p. 1183 na ulici Zálešná V ve Zlíně, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
13/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 980/48 k. ú. Zlín o výměře do 30 m2

Usnesení
14/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 980/18 k. ú. Zlín o výměře 76 m2

Usnesení
15/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemek p.č. 620/2 k.ú. Velíková o výměře 154 m2 ve vlastnictví
statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 620/1 k.ú. Velíková o výměře do 60 m2 ve
vlastnictví fyzické osoby s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve
prospěch statutárního města Zlína

Usnesení
16/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 337/7 k. ú. Příluky u Zlína o výměře 18 m2

Usnesení
17/10R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 7062 (č.
jednotky 7062/2) na ul. Zarámí ve Zlíně o výměře 40,7 m2 pro uživatele provozovny v
budově č.p. 428 na ul. Zarámí ve Zlíně
Usnesení
18/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 711 m2

Usnesení
19/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p.č. 2660/32 k.ú. Zlín o výměře do 145 m2

Usnesení
20/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o úhradě nákladů mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín a
a
jejímž předmětem
je úhrada nákladů spojených s výmazem zástavního práva k podílu ve výši id. 90/666 na
nově vzniklém pozemku p. č. 4599 v obci a k. ú. Zlín, odděleném dle geometrického plánu
č. 8306-61/2016 z pozemku p. č. st. 1403 v obci a k. ú. Zlín, ve výši 5 000 Kč
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
21/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín, IČO 708 91 320, jako povinným, a statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako oprávněným, jejímž předmětem je
bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v povinnosti povinného strpět:
a) zřízení a provozování chodníku s nástupištěm na pozemku p. č. 1192/2, ostatní plocha v
k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č.
1490-445/2017,
b) vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s umístěním, provozem, opravami a
údržbou stavby chodníku s nástupištěm,
na dobu existence stavby;
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
22/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Zlínským krajem, sídlem tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320, jako povinným, a statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924, jako oprávněným, jejímž
předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v povinnosti
povinného:
a) strpět trvalé umístění zpevněné plochy, vybudované v rámci stavby „Rekonstrukce
přístupových cest v centrální části města Zlín“ na pozemku p. č. 3539/40 ostatní plocha,
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ostatní komunikace o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Zlín,
b) strpět vstup oprávněného z věcného břemene a jím pověřených osob na pozemek p. č.
3539/40 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Zlín za účelem
provádění oprav a údržby zpevněné plochy,
a to na dobu určitou, po dobu trvání stavby.
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
23/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s udělením výjimky z Pravidel na prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a
pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína v čl. VII "Prodej
volných bytů a pozemků, jejichž součástí je stavba" odst.7) - snížení minimální vyvolávací
ceny jednotky č. 14 (byt) o velikosti 2 + 1, o podlahové ploše 60,92 m2, v domě čp. 3864 3865 (ul. Štefánikova ve Zlíně), který stojí na pozemku p. č. st. 4683, k. ú. Zlín,
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 859/10000 na společných částech domu čp. 3864 3865 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 859/10000 k pozemku p. č. st. 4683 o
výměře 334 m2, ze 100 % obvyklé ceny - tržní hodnoty nemovitosti, o 10 % (tzn. na 90 %)
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
24/10R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím a zrušením předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č. 1 v
domě čp. 1355, který stojí na pozemku p. č. st. 1338 (Zálešná XI) v k. ú. a obci Zlín.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
25/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
vyřazení žádosti o městský byt z evidence žadatelů

Usnesení
26/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, z důvodu neplacení nájemného a následné podání žaloby o vyklizení bytu dle
tabulky č. 1/2018

Usnesení
27/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 2018,
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV 344 ve
Zlíně, o velikosti 3 + kk, ke dni 30. 6. 2018,
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c) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000112276 uzavřené dne 19. 12.
2011, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemnicí, jehož předmětem je rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 10
v domě č.p. 3903 na ul. Obeciny, Zlín o
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohod a
dodatku, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
28/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 +
kk, na dobu určitou do 31. 8. 2018, s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy, za podmínky uzavření a úhrady notářského zápisu na náklady
za nájemné ve výši 69 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně, s
účinností ode dne 1. 6. 2018,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
v domě č.p. 2901 na ul. Obeciny
ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, se sníženou kvalitou, na dobu určitou do 30. 11. 2018, s
možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a
plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 65 Kč/m2
započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně, s účinností ode dne 1. 6. 2018.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
29/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 117, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení,
2) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 127, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 2 k tomuto
usnesení,
3) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 217, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 3 k tomuto
usnesení,
4) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 306, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
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pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 4 k tomuto
usnesení,
5) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 318, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 5 k tomuto
usnesení,
6) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 319, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 6 k tomuto
usnesení,
7) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 625, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 7 k tomuto
usnesení,
8) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 716, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 8 k tomuto
usnesení,
9) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 820, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 9 k tomuto
usnesení,
10) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 827, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 10 k tomuto
usnesení,
11) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 919, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 11 k tomuto
usnesení,
12) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 920, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 12 k tomuto
usnesení,
13) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 922, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 13 k tomuto
usnesení,
14) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 925, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 14 k tomuto
usnesení,
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15) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 927, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 15 k tomuto
usnesení,
16) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1025, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 16 k tomuto
usnesení,
17) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1221, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 17 k tomuto
usnesení,
18) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1227, ul. Středová 4786 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 18 k tomuto
usnesení,
19) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 223, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 19 k tomuto
usnesení,
20) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 315, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 20 k tomuto
usnesení,
21) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 319, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 21 k tomuto
usnesení,
22) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 324, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 22 k tomuto
usnesení,
23) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 420, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 23 k tomuto
usnesení,
24) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 514, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 24 k tomuto
usnesení,
25) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 520, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
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městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 25 k tomuto
usnesení,
26) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 523, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 26 k tomuto
usnesení,
27) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 714, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 27 k tomuto
usnesení,
28) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 729, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 28 k tomuto
usnesení,
29) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 823, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 29 k tomuto
usnesení,
30) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 825, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 30 k tomuto
usnesení,
31) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1006, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 31 k tomuto
usnesení,
32) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1017, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 32 k tomuto
usnesení,
33) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1021, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 33 k tomuto
usnesení,
34) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1117, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 34 k tomuto
usnesení,
35) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1206, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 35 k tomuto
usnesení,
36) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1214, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
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městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 36 k tomuto
usnesení,
37) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1226, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 37 k tomuto
usnesení,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
30/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby v
bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína a přijetí aktualizace žádosti o
městský byt pro seniory a zařazení do seznamu žadatelů včetně navrácení bodů

Usnesení
31/10R/2018

Rada města Zlína
zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
trvale
schvaluje
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
c) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt
schvaluje
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí aktualizace žádosti o městský byt po vyřazení ze seznamu
žadatelů
e) udělení výjimky z Pravidel dočasného bydlení ve startovacích bytech v majetku
statutárního města Zlína a přijetí žádosti o startovací byt

Usnesení
32/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 11 v objektu garáží G5, ev. č.
4581, Slunečná, v k. ú. a obci Zlín, za nájemné ve výši, tj. 500 Kč + DPH, s podmínkou
složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. DPH, podle Pravidel pro
nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína
schválených v ZMZ dne 2. 11. 2018 v čl. 5, odst. 1a) - změna nájemce po smrti původního
nájemce.

Usnesení
33/10R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání a garážová stání dle přílohy č. 1.
Usnesení
34/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o nájem dle přiloženého
seznamu č. 161 jakožto nájemci, jejichž předmětem je nájem podzemních parkovacích
stání a garážových stání na dobu neurčitou od 1. 6. 2018 za nájemné dle nabídky s
výpovědní lhůtou dle občanského zákoníku,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
35/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu 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
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem garážového stání č.
A1 v domě č.p. 5409 na ul. Podlesí V ve Zlíně, který je v podílovém spoluvlastnictví
statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí, na dobu určitou, s účinností od 1. 6.
2018 do 30. 9. 2023, s podmínkou členství v Bytovém družstvu Podlesí a vzájemného
finančního vyrovnání předplaceného nájemného mezi původním a novým nájemcem
garážového stání
b) uzavření dohody o skončení nájmu 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
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
garážového stání č. A1 v domě č.p. 5409 na ul. Podlesí V ve Zlíně, který je v podílovém
spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí, ke dni 31. 5. 2018
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu garáže, která je součástí pozemku p. č. st. 3833/88,
ozn. č. 3348 (Burešov) v k. ú. a obci Zlín, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a V.S.M. Group, s.
r.o., se sídlem Ve Žlebech 466, Štípa, 763 14 Zlín 12, IČO 25504134, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je ukončení nájmu garáže ke dni 31. 5. 2018,
b) vrácení složené jistoty ve výši 2 904 Kč a prominutí nájemného za dobu od 1. 5. 2018
do 31. 5. 2018 ve výši 800 Kč + DPH pro V.S.M. Group, s. r.o., se sídlem Ve Žlebech 466,
Štípa, 763 14 Zlín 12, IČO 25504134, jakožto nájemce garáže, která je součástí pozemku
p. č. st. 3833/88 (Burešov) v k. ú. a obci Zlín, v majetku statutárního města Zlína.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
37/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 13/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
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2018 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.4 řádku č.2, tabulky č.8 řádku č.2 a
tabulky č.18 ř.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků
uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
Usnesení
38/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018
příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
39/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 3 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018
příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026, dle přílohy č. 1 a č.2

Usnesení
40/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací ZOO a
zámek Zlín - Lešná, IČO: 00090026 a nájemcem dle přílohy

Usnesení
41/10R/2018

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

Usnesení
42/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 1a a 1b.

Usnesení
43/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou č. 3A a 3C Územního plánu Zlína - Opatření obecné povahy č.1/2018 dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k vydání

Usnesení
44/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přípravu vypsání projektové konstrukčně architektonické soutěže na návrh
rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně
pověřuje
náměstka primátora Ing. et. Ing. Jiřího Korce přípravou podkladů pro soutěž.

Usnesení
45/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Kanalizace - Malenovice, ul. Švermova - levý
břeh potoka"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména
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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:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Pavla Čuprová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
46/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a 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:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Miroslav Olejár, Odbor ekonomiky a majetku
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Karel Markytán, člen ZMZ
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Bc. Jiří Knedla, člen ZMZ
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D., členka ZMZ
Ing. et Bc. Antonín Prokeš, člen ZMZ
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Miroslav Olejár, Odbor ekonomiky a majetku
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
47/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Lůžkovice,
oprava MK Horní, Legera, Spojová",
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového
řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy
s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Ing. Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Mgr. Ing. Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ing. Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Mgr. Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
48/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka licencí
kancelářského software"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a
podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
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Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Ing. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Mgr. Ing. Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Mgr. Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
49/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky "Modernizace telefonních ústředen MMZ"
pověřuje
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:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy
Pavla Krystýnková, Odbor právní

Usnesení
50/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Obnova
vozového parku MP Zlín"
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele
vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s
uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
Vít Novák, II. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
David Vondrák, asistent právních služeb a veřejných zakázek, Městská policie Zlín
Pavel Kašík, správce autoprovozu, Městská policie Zlín
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náhradníci:
Milan Kladníček, ředitel, Městská policie Zlín
Romana Červíková, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Odbor právní
Pavel Janík, I. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
Usnesení
51/10R/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 "Zajištění Svatomartinských hodů 2018",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, člen Rady města Zlína
Jana Bazelová, členka Rady města Zlína
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací
Červíková Romana, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Ondřej Běták, náměstek primátora
Zdeněk Dvořák, vedoucí oddělení tiskového
Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
52/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele ve výběrovém řízení "Zpracování provozního modelu zimního stadionu a
navazující služby", a to společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská
16/937, Praha 1, PSČ 110 00, s nabídkovou cenou 668 000 Kč bez DPH, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem

Usnesení
53/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Poskytování služeb
technických pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“, a to dodavatele
Josefa Jenáčka, se sídlem Obeciny X 3621, 760 01, Zlín, IČO: 40415899
s nabídkovou cenou: 98 Kč bez DPH za 1 hodinu, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Usnesení
54/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "ZŠ Zlín, Kvítková
4338, přístavba učeben – stavební část" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
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- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba
učeben – stavební část", a to dodavatele STAVYMA spol. s r.o., se sídlem Otrokovice,
Kučovaniny 1551, PSČ 76502, IČO: 00544027, s nabídkovou cenou: 8 791 149,35 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
55/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Regenerace
panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3“ zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o
zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Regenerace panelového sídliště Zlín
- Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3“, a to dodavatele JASY Vsetín s.r.o., se sídlem: 4.
května 353, 755 01 Vsetín, IČ: 25860852
s nabídkovou cenou bez DPH: 5 628 553 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
56/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídek nadlimitní veřejnou zakázku
na služby „Zajištění provozu a rozvoje ICT”, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení v
souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zajištění provozu a rozvoje
ICT“, a to dodavatele IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem: třída Tomáše Bati 5267,
760 01 Zlín, IČO: 46992308, s nabídkovou cenou 6 314 800,00 Kč bez DPH, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
57/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 3025640030 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
IČ: 00283924, jako pronajímatelem, a společností Pohřebnictví Zlín, s.r.o., IČ: 47901519,
se sídlem Filmová 412, Zlín, jako nájemcem, kterým dochází:
1) ke změně přílohy č. 1 smlouvy - zúžení rozsahu pronajímaného majetku spočívajícího
ve vyjmutí majetku, který neslouží k ekonomické činnosti nájemce;
2) ke změně Čl. III., odst. 1 - Výše nájmu – stanovení nájemného ve výši 401.930,00 Kč
bez DPH a to na základě znaleckého posudku soudního znalce v oboru oceňování staveb a
nemovitostí na stanovení obvyklé ceny nájemného pronajímaného majetku a to s účinností
od 1.6.2018;
3) včlenění nového odst. 2 do Čl. III – stanovení práv a povinností stran při vzájemném
vyrovnání závazků v návaznosti na stanovení výše nájemného znaleckým posudkem
soudního znalce, které je rozdílně proti výši nájemného stanovené dodatkem č. 7;
4) ke změně Čl. V. – Doba nájmu – mění se výpovědní lhůta z 6 měsíců na 12 měsíců
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětného
dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
58/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace pro akci "REKONSTRUKCE
HASIČSKÉ ZBROJNICE ŠTÍPA" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako převodcem a kapitálovou korporací Nemovitosti
města Zlína, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 10, 760 01 Zlín, jako nabyvatele, a to za
celkovou cenu maximálně 179.080 Kč vč. DPH, dle zdůvodnění,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním podrobností a podpisem předmětné
smlouvy.
Usnesení
59/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o provedení vodovodní přípojky a kanalizačního odbočení mezi
statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jako žadatelem a
společností Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575 jako
provozovatelem, jejichž předmětem bude připojení objektů vodního prvku, pítka a uličních
vpustí, které budou zbudovány v rámci investiční akce statutárního města Zlín
„Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy” na
pozemku p. č. 1990/8, 1990/11 a 1990/19, k. ú. Zlín, obec Zlín, k vodovodní a kanalizační
síti, na dobu neurčitou, za ceny dle platného ceníku provozovatele,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí těchto smluv,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924
jako stavebníkem a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO 27295567, jako vlastníkem plynárenského zařízení, jejímž předmětem je
realizace přeložky (zkrácení) stávající plynové přípojky k budově č.p. 1179 na ul. Zálešná
IV ve Zlíně za podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto materiálu
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
61/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava vjezdu k objektu SMZ, Bratří
Sousedíků 349, Zlín - Letná" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a STaDO, s.r.o., se sídlem Okružní 4550,
760 05 Zlín, IČO: 46345191, jako zhotovitelem, za celkovou cenu 161.704,33 Kč bez
DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/10R/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 „Dodávka a montáž odpadkových košů pro dovybavení parku
Komenského 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 154 481,00 Kč bez DPH s termínem plnění do 15. 6. 2018
pověřuje
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RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
Usnesení
63/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na prodloužení HW podpory technologiského centra L. Váchy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
jakožto objednatelem, a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Zlín, tř. T.
Bati 5267, PSČ 760 01, IČO: 46992308, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je
prodloužení HW podpory technologiského centra L. Váchy do 31. 10. 2020 za cenu 449
700,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.

Usnesení
64/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku licencí MS SQL Server mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto kupujícím, a
společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Zlín, tř. T. Bati 5267, PSČ 760 01,
IČO: 46992308, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je koupě 3 ks licencí MS SQL
Server za cenu 336 870 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné smlouvy

Usnesení
65/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření uzavření smlouvy na prodloužení licencí antivirového SW Kaspersky mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
jakožto kupujícím a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Zlín, třída
Tomáše Bati 5267, PSČ 760 01, IČO: 46992308, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem
je prodloužení licencí antivirového SW Kaspersky na 4 roky za cenu 396 900 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné smlouvy

Usnesení
66/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a Městským divadlem Zlín, příspěvkovou
organizací, se sídlem třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, IČO 00094838, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je
- nákup "Předplatného do Městského divadla ve Zlíně na sezonu 2018/2019 pro
zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky", v celkovém objemu 42
ks předplatného ze skupin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 19 a premiérového, vše za kupní cenu 49 350
Kč.
- nákup "Kuponového předplatného do Městského divadla ve Zlíně na sezonu 2018/2019
pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky", v celkovém objemu
15 sad 4 kuponů, 16 sad 6 kuponů, 82 sad 10 kuponů, 1 sada 6 univerzitních kuponů a 2
sady 10 univerzitních kuponů, vše za kupní cenu 154 340 Kč.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětné
smlouvy a jejím podpisem a uzavřením
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Usnesení
67/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o technickém zajištění projekcí mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jakožto objednatelem a společností
KINOSERVIS s.r.o., sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO 28299949 jakožto
dodavatelem, jejímž předmětem je technické zajištění projekcí filmových titulů v rámci
projektu Zlínské filmové léto (letní kina ve Zlíně), který organizačně zajišťuje statutární
město Zlín během letních měsíců 2018, na částku 282 000 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím
podpisem

Usnesení
68/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 a společností TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, IČO:
46981691 na dobu určitou do 31. 12. 2018 prostřednictvím Alternativy - kulturního
institutu Zlín, kde se TESCOMA s.r.o. zavazuje zaplatit 10 000 Kč + DPH v zákonné výši
a Alternativa se zavazuje prezentovat logo a výrobky TESCOMA s.r.o. formou výstavy ve
vyhrazených prostorech,
pověřuje
náměstka primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
70/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
návštěvní řád výběhových louček pro psy ve Zlíně dle přílohy

Usnesení
71/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
novelizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Zlína dle přílohy, s účinností ode
dne schválení.

Usnesení
72/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro základní školy a mateřské školy zřizované statutárním městem
Zlínem k podávání a realizaci projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, Prioritní osy PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání, Výzva 02_18_063 - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony II
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětných souhlasů pro
základní školy a mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem.

Usnesení
73/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
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pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním
městem Zlínem:

Usnesení
74/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Slínová 4225, příspěvkové organizace, IČO: 71006966,
Marii Maulové,
s účinností od 1. 6. 2018, dle přílohy.

Usnesení
75/10R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
v souladu s ust. § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve
znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku nepatrné hodnoty a to:
- 1/12 pozemku p. č. 2756/14, zapsaného na LV 855 k.ú. Březnice u Zlína, se vším
příslušenstvím a se všemi součástmi, v hodnotě 1.409 Kč,
- práva a povinnosti spojená s účtem 256993165/0300 u Československé obchodní banky,
a.s., IČ: 00001350, k datu úmrtí nulový zůstatek
vše po
zesnulému dne 31. 8. 2016
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
76/10R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 ve výši 50 000 Kč na provoz telefonické
krizové linky společnosti Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO
61383198

Usnesení
77/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro společnost Jižní klid, s.r.o., IČO 060 48 161, se sídlem Valašská
Bystřice č.p. 742, 756 27 Valašská Bystřice, s umístěním 1 kusu mobilní překážky na
skateboardovém hřišti ve Zlíně, ulice Broučkova, nacházejícího se na pozemku p. č.
3285/1, k. ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína

Usnesení
78/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky Festivalu Sporťáček, z.s., IČO 22839186, se sídlem Levá 29/3, 147 00
Praha 4, spočívající v bezúplatné výpůjčce prostor Stadionu mládeže na ul. Hradská ve
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Zlíně pro realizaci Wannado festivalu sportu pro děti 2018 ve dnech 25.-26.05.2018 v době
od 10:00 do 17:00 hodin a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín,
náměstí míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Festival Sporťáček, z.s., se sídlem Levá
29/3, Podolí, 147 00 Praha, IČO 22839186, jejímž předmětem je výpůjčka prostor
Stadionu mládeže na ul. Hradská ve Zlíně pro realizaci Wannado festivalu sportu pro děti
2018 ve dnech 25.-26.05.2018 v době od 10:00 do 17:00 hodin
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
79/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- udělení dvou cen ve výši 5.000,- Kč autorům plastik, které vzniknou v průběhu
sochařského sympozia Dřevo/Wood 2018 pořádaného Nadací T. Bati
- záměr na umístění 2 ks dřevěných plastik oceněných autorů ve městě Zlíně.

Usnesení
80/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140159 Divadelnímu souboru Malá múza
z.s., IČO: 22685201 udělení krátkodobé výpůjčky místnosti č. 115, 116, ve Zlínském klubu
204 podvypůjčiteli: DUŠE ZPÍVEJ, z.s., centrum pro podporu kulturních aktivit, A.
Randýskové 1733, 760 01 Zlín, IČO: 01966405 za účelem akce Letní gospelové zpívání v
termínu od 8. 7. 2018 do 13. 7. 2018.

Usnesení
81/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140150 Avion Big Bandu z.s., IČO:
22735305 udělení krátkodobé výpůjčky místnosti č. 303, 316A,B ve Zlínském klubu 204
podvypůjčiteli: Spolek ZUŠKA?ZUŠKA!, Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín, IČO:
04944429 za účelem Zabezpečení programu Divadelní zóny při MFF Zlín (pouze za
nepříznivého počasí) od 25. 5. 2018 do 2. 6. 2018.

Usnesení
82/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140158 souboru Divadlo OPONA z.s.,
IČO: 48471917 udělení krátkodobé výpůjčky místnosti č. 112, 115, 116, ve Zlínském
klubu 204 podvypůjčiteli: Spolek ZUŠKA?ZUŠKA!, Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín,
IČO: 04944429 za účelem akce Zabezpečení programu Divadelní zóny při MFF Zlín
(pouze za nepříznivého počasí) od 25. 5. 2018 do 2. 6. 2018.

Usnesení
83/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zábavné sportovní odpoledne s
VLNKOU" dne 8. 6. 2018 od 15:00 do 19:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství pohádkového lesa Podlesí na Jižních Svazích,
pořadatel: Dětské centrum Vlnka, z.s., Okružní 5491, 760 05 Zlín, IČO: 05213215

Usnesení
84/10R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 145/8R/2018 ze dne 23. 4. 2018 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje:
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1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Wannado - festival sportu a
zábavy" v rámci 58. Zlín Film Festivalu dne 26. 5. 2018 od 10:00 hodin do 19:00 hodin,
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství Stadionu mládeže ve Zlíně na ul. Hradská č. 854, Zlín,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
pořadatel: FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365."
Usnesení
85/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Wannado - festival sportu a
zábavy" v rámci 58. ZFF dne 26. 5. 2018 od 10:00 hodin do 19:00 hodin,
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství Stadionu mládeže ve Zlíně na ul. Hradská č. 854 Zlín,
pořadatel: Festival Sporťáček, z.s., Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha, IČO: 22839186

Usnesení
86/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Den plný her" dne 26. 5. 2018
od 13:00 do 24:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství louky u kudlovské dálnice,
- k ukončení akce po 22. hodině,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
87/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zlínské jaro: Moc bezmocných"
dne 5. 6. 2018 od 17:30 do 23:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství parku Komenského u přístavby ZK 204,
- k ukončení akce po 22. hodině,
pořadatel: Zlínská křižovatka, z.s., Podlesí II 5609, 760 05 Zlín, IČO: 22761560

Usnesení
88/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Makro Food Fest" dne 25. 5.
2018 od 13:00 do 20:00 hodin a 26. 5. 2018 od 10:00 do 20:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství parkoviště u Makra, tř. 3. května 1198,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČO:
26450691
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Usnesení
89/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Žhavá noc u bazénu" dne 15. 6.
2018 od 20:00 hodin do 16. 6. 2018 do 02:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, a to u
bazénu v areálu Hotelu Lázně Kostelec,
- k ukončení akce v 2:00 hodin následujícího dne,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů v
místech veřejně přístupných sportovišť po dobu výše uvedené akce
pořadatel: Radek Kubiš, Obeciny VI. 3601, 760 01 Zlín, IČO. 75326116
zamítá
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce "Žhavá noc u bazénu" dne 16. 6. 2018
ve 3:00 hodin.

Usnesení
90/10R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro
1 050 €, na náklady spojené s účastí
a doprovodné asistence na turnaji Mistrovství světa 2018 tělesně
postižených šachistů.

Usnesení
91/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele FC Rak Provodov, z.s., IČO 15531546, Provodov č.p.
28, 763 45, ve výši 15.000 Kč, na organizační zajištění 10. ročníku mezinárodního
fotbalového turnaje "Memoriál J. Kubelky", který se bude konat 17. 6. 2018
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí veřejnoprávní
smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Římskokatolická farnost Štípa (IČO: 48471712), 162000 Kč, Obnova
původního poutního kostelíka Panny Marie ve Štípě - oprava fasády, rok 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
93/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Římskokatolická farnost Štípa (IČO: 48471712), 138000 Kč, Obnova
poutního kostela Narození Panny Marie ve Zlíně-Štípa - restaurování bočního oltáře, rok
2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
25

veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
94/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín (IČO: 40995356), 200000
Kč, Obnova interiéru kaple sv. Václava, Zlín - Kudlov, rok 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
95/10R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Společenství vlastníků
jednotek domu Věžové domy 874 ve Zlíně (IČO: 26274205), 155650 Kč, Obnova balkonu,
vč. prvků zábradlí na domě Věžové domy 874 ve Zlíně, rok 2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
96/10R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína
č. 2800180093 ze dne 25. 4. 2018 podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
mezi statutárním městem Zlínem (IČO: 00283924) a Spolkem ZUŠKA?ZUŠKA! (IČO:
04944429), jehož předmětem je změna termínu konání akce ZUŠ OPEN 2018 z "24. 5.
2018" na "25. 5. 2018",
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
Dodatku č. 1 předmětné smlouvy a uzavřením tohoto dodatku.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
97/10R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
změnu jmenovitého složení Komise místní části Salaš a Lhotka a Chlum dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí

Usnesení
98/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce č. 3000060061 ze dne 12.10.2006, uzavřené
mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
půjčitelem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s., náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01
Zlín, IČO: 27673286 jako vypůjčitelem, jehož předmětem je snížení objemu vypůjčeného
majetku dle přílohy "Snížení výpůjčky FBM".
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
99/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Repase výplní okenních
otvorů v obřadní síni objektu SMZ na náměstí Míru 12, Zlín“, a to dodavatele
SVARTECH, s.r.o. se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 IČO: 62027972, s
nabídkovou cenou 894 272,47 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
100/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zlín, Kostelec-rekonstrukce
křižovatky ulic Lázně-Lázeňská a rekonstrukce ul. Lázeňská“, a to dodavatele obchodní
společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ
150 00,s nabídkovou cenou 3 285 536,61 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
101/10R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín"
do výzvy č. 51 z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrovaného
plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy a realizací projektu, podpisem
žádosti o podporu včetně jejich příloh a jejím předložení poskytovateli dotace dle
podmínek dotačního titulu,
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 23 947 942,55 Kč včetně DPH po dobu realizace v roce 2019 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.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v.r.

v.r.
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