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Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
18. schůze

24. 9. 2018

Usnesení
1/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO: 00283924, jakožto dárcem a
a
jakožto obdarovaným,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. st. 4616/2 k.ú. Zlín o
výměře 6 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně
jedné a
jako směňujícím na
straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1304/6 k.ú. Zlín
o výměře do 130 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku
p.č. 1304/1 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 ve vlastnictví
za
účelem realizace odstavné plochy pro autobusy, s doplatkem rozdílu ve
výměrách směňovaných pozemků ve prospěch SMZ
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucím
kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej
zastavěné části pozemku p.č. 972/33 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku č.p.
,
Mostní, Zlín za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1 150 Kč/m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv,
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jejich 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. 972/33
k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro vybudování přístavby k půldomku č.p.
,
Mostní, Zlín 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/rok
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucím kupujícím
(kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné
části pozemku p.č. 3256/7 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
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich 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. 3256/7 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
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Markétou Kunstovou, se sídlem Podlesí I 4938, Zlín, IČO 72438436, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 5302 (prostor č. 93), ul. Podlesí IV ve Zlíně
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o výměře 140,5 m2 za účelem provozu ateliéru ZEBRA (Zájmový Estetický
Bezva Rodinný Ateliér) za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH, na
dobu neurčitou s účinností od 1.11.2018, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Markétou Kunstovou, Podlesí I 4939, Zlín, IČO
72438436, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky
nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 5302, ul. Podlesí IV
ve Zlíně o výměře 140,5 m2 (ateliér ZEBRA) ke dni 31.10.2018.
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
6/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
nájem části pozemku p.č. 3233/10 k.ú. Zlín o výměře 105 m2 (díl č. 12) k
zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
1036/4 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 64 m2 k (díl č. 8) k
zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,881 Kč/m2/rok, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 726/5 k.ú. Kostelec u
Zlína o výměře 284 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 1,16
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Kč/m2/rok a nájem pozemku p.č. st. 608 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 21
m2 (zastavěný stavbou pro rodinnou rekreaci) za nájemné ve výši 10
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o
výměře 342 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o
výměře 150 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/72 k.ú. Zlín o
výměře 64 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/72 k.ú. Zlín o
výměře 60 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok,
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s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
13/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 732/72 k.ú. Zlín o
výměře 72 m2 pro zahradu – posezení za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/18R/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
Zahradník Z. s.r.o., Ondráčkova 230/14, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 63494132,
jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou - po dobu provádění stavebních prací,
s účinností od data podpisu smlouvy smluvními stranami, s výpovědní
lhůtou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3540/1, p.č. 1109/1 k.ú.
Zlín o celkové výměře do 20 m2 pro umístění stavebního kontejneru
(kanceláře) po dobu dokončovacích stavebních prací bývalého OD Prior
Zlín, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/18R/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. 761/76 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 4
m2 pro vybudování sjezdu z komunikace a přístupu na pozemky ve
vlastnictví vypůjčitele k budoucí novostavbě rodinného domu a garáže na
ulici Záhumení V, Zlín - Louky, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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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. 1444/7 k.ú. Štípa o výměře do 20 m2 pro vybudování tří sjezdů
z komunikace a přístupů na pozemek p.č. 1444/91 k.ú. Štípa k budoucí
výstavbě řadových domů na ulici Dolečky I, Zlín - Štípa, dle podmínek
OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
17/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín, Česká 4756, 760 05 Zlín,
IČO 05721482, 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. 2660/1 a p.č. 2660/56 k.ú.
Zlín o výměře do 25 m2 pro umístění dvou ocelových vyrovnávacích ramp u
vstupů do bytového domu č.p. 4755 a č.p. 4756 na ulici Česká ve Zlíně dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčiteli, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 977/3 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro
parkovací stání k bytové jednotce č. v domě č.p. 900, ul. Kotěrova ve
Zlíně, dle podmínek OSaDŘ, OPP, OKaPP
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/18R/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. 980/3
k.ú. Zlín o výměře do 100 m2 za účelem umístění branky, zaslepení
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lokálního chodníku a údržby zeleně zaužívané plochy pro vlastníka bytové
jednotky č.
(čtvrtdomek), ulice Mostní, Zlín - Letná, dle
podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
20/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu zahradní chaty č.ev. 0136 na pozemku p.č.
1163/2 k.ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví statutárního města Zlína ve
prospěch
na základě kolaudačního
rozhodnutí zn. OÚPA 2075/84/Be/EČ 0136 Příl. ze dne 16. 8. 1984
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora podpisem příslušného dokumentu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
21/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3020/4 k.ú. Zlín o celkové výměře do 290
m2

Usnesení
22/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s výkupem pozemku p.č. 1420/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 996 m2 a
pozemku p.č. st. 289 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 70 m2, jehož součástí je
stavba rodinného domu č.p. 211, za celkovou cenu 1 000 000 Kč do
vlastnictví statutárního města Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
23/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 1381/59 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 37 m2 pro
umístění skříně HÚP a skříně NN pro RD č.p. 387
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
24/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemků p.č. 349/1 o výměře 1445 m2, p.č. 349/3 o výměře 112
m2, p.č. 350/10 o výměře 330 m2 vše k.ú. Klečůvka pro sloučení s pozemky
ve vlastnictví žadatele
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
25/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 409/1 k.ú. Štípa o výměře do 270 m2 pro
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pro zahradu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
26/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku p. č. 169/2 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 41 m2 pro příjezd k RD
č.p. 71, Na Rusavě, Zlín - Kostelec za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj.
700 Kč/m2 bez DPH
souhlasí
s pověřením odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
nesouhlasí
s prodejem pozemku p.č. 1545 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 23 m2 pro
příjezd k RD č.p. 71, Na Rusavě, Zlín – Kostelec
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p.č. 1545 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 23 m2

Usnesení
27/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 590/25 k.ú. Mladcová o výměře do 500 m2
pro zahradu u domu č.p. 240, Mokrá V, Zlín - Mladcová
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
28/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemků p.č. 527/8 o výměře 28 m2, p. č. 527/9 o výměře 26
m2, p. č. 527/10 o výměře 28 m2 vše k. ú. Prštné, pro parkovací stání k
bud.novostavbě na pozemku p.č. 527/2 k.ú. Prštné a k RD č.p. 405, Odboje,
Zlín, Prštné ve vlastnictví žadatele
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
29/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 590/47 k.ú. Mladcová o výměře do 15 m2 (dle
geometrického zaměření) za účelem rozšíření komunikace o manipulační
prostor pro nájezd vozidel k domu č.p. 142 a možnost občasného parkování
vozidla na ulici Mokrá II, Zlín – Mladcová
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 590/47 k.ú. Mladcová o výměře do 15 m2 pro
vybudování zpevněné plochy za účelem rozšíření komunikace o manipulační
prostor pro nájezd vozidel k domu č.p. 142 a možnost občasného parkování
vozidla na ulici Mokrá II, Zlín – Mladcová, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
Usnesení
30/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
výpůjčku částí pozemku p.č. 590/25 k.ú. Mladcová o výměře do 300 m2 a
p.č. 590/29 k.ú. Mladcová o výměře do 50 m2 pro příjezd a parkovací stání k
domu č.p. 240, Mokrá, Zlín

Usnesení
31/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
společností AH Energy, s.r.o., Zlín - Louky 304, 763 02 Zlín - Louky, IČO
26910055, 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. 142/13 a p.č. 906/203 k.ú.
Malenovice u Zlína o výměře do 26 m2 pro sjezd z komunikace v místě
stávajícího parkovacího stání na pozemku p.č. 906/203 k.ú. Malenovice u
Zlína, ulice Zahradní, Zlín s podmínkou, že vypůjčitel vybuduje na vlastním
pozemku p.č. 916/20 k.ú. Malenovice u Zlína veřejné parkovací stání o
výměře 12 m2, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS

Usnesení
32/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto obtíženým ze
služebnosti a
jakožto
oprávněným ze služebnosti, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení
služebnosti stezky na pozemku p.č. 4100/30 k.ú. Zlín dle geometrického
zaměření za účelem zajištění přístupu oprávněného na pozemek p.č. 2941/5
k.ú. Zlín a na pozemek p.č.st. 2420 k.ú. Zlín, jehož součástí je stavba č.p.
2894
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
33/18R/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.,
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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, p.
kabelové vedení NN“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 4155/8, p.č. 4181/4, p.č. 4181/5
k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
34/18R/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
„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. 587/16 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
35/18R/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 T-Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČO 64949681, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – komunikační síť v rámci akce „INSCZ 62904 Zlín
Okružní A“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených
v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1990/2,
p.č. 1990/4, p.č. 1990/5, p.č. 1990/14, p.č. 1990/28, p.č. 1990/64, p.č.
1990/77, p.č. 2001/1, p.č. 2001/11, p.č. 2001/13, p.č. 2001/15, p.č. 2001/16,
p.č. 2001/17, p.č. 2001/32 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
36/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p.č. 527/8 k.ú. Prštné o výměře 28 m2, p.č. 527/9 k.ú.
Prštné o výměře 26 m2 a p.č. 527/10 k.ú. Prštné o výměře 28 m2 pro
majetkoprávní vypořádání zahrady u RD č.p. 414, U Sokolovny, Zlín -
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Prštné
Usnesení
37/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 1314/9 k.ú. Zlín o výměře do 750 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za nemovitosti ve vlastnictví žadatele, tj.:
• pozemek p.č. 230/58 k.ú. Prštné o výměře 732 m2, zastavěný stavbou
cyklostezky; • pozemek p.č. 230/3 k.ú. Prštné o výměře 332 m2 k.ú. Prštné; •
objekt garáže č.ev. 2353 ve vlastnictví žadatele, umístěný na pozemku p.č.
st. 5849 k.ú. Zlín ve vlastnictví statutárného města Zlína.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1314/9 k.ú. Zlín o výměře do 305 m2

Usnesení
38/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p.č. 2660/27 k.ú. Zlín o
výměře do 25 m2

Usnesení
39/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4057 (prostor č. 91), ul. Zálešná I, Zlín o výměře 58,45 m2

Usnesení
40/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část střešní plochy budovy č.p. 4786, ul. Středová, Zlín o
výměře do 1 m2 pro umístění radiového převaděče malého výkonu

Usnesení
41/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3877/4 o výměře 140 m2 k.ú. Zlín (díl
3) k zahrádkářskému účelu

Usnesení
42/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3877/4 o výměře 100 m2 k.ú. Zlín (díl
4) k zahrádkářskému účelu

Usnesení
43/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 117 k.ú. Lužkovice o výměře do 60 m2 pro
údržbu zeleně

Usnesení
44/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře do 17 m2 pro
vybudování terasy

Usnesení
45/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1079/1 k.ú. Zlín o výměře do 100 m2 pro
vybudování parkovací plochy
Usnesení
46/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 304/6 a p.č. 304/20 k.ú. Kudlov o celkové
výměře do 9 m2 pro sjezd z komunikace

Usnesení
47/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi "Dohody o užívání pozemku ze dne 21.12.1994", uzavřené
mezi Městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924 a
jejímž předmětem je bezplatné užívání části pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín, s
obecně zaužívanými hranicemi, přináležejícího k rodinnému domu č.p. 2072,
umístěném na pozemku p.č. st. 2886/2 k.ú. Zlín (dnes dům č.p. 6210, který je
součástí pozemku p.č. st. 2886/2 k.ú. Zlín), jako přístup k rodinnému domu
č.p. 2072 (dnes dům č.p. 6210, který je součástí pozemku p.č. st. 2886/2 k.ú.
Zlín) a přídomní zahrádku
pověřuje
odpovědného náměstka primátora podpisem výpovědi
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře 195 m2 pro
přístup, přídomní zahrádku a její údržbu pro vlastníka rodinného domu č.p.
6210, který je součástí pozemku p.č. st. 2886/2 k.ú. Zlín (Podvesná IX)

Usnesení
48/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro sjezd
z komunikace a parkovací stání k rodinnému domu č.p. 2072, ul. Podvesná
IX, Zlín

Usnesení
49/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/18 ke Smlouvě o nájmu č. 1600101678, uzavřené dne
15.10.2010 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
Plemenářské služby a.s., se sídlem U Farmy 275, Otrokovice, IČO
46979964, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou, jehož předmětem je
snížení výměry předmětu nájmu o 30 000 m2 pozemku p.č. 1645/27 k.ú.
Příluky u Zlína, tj. z výměry 44 128 m2 nově na výměru 14 128 m2, k
zemědělskému účelu za nájemné ve výši 0,0447 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
50/18R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky: 1.
- vyřazované pohledávky v celkové výši 1 143 Kč bez
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příslušenství 2.
vyřazované pohledávky v celkové výši 12 370 Kč bez příslušenství 3.
– vyřazované pohledávky v
celkové výši 11 637 Kč bez příslušenství 4.
posledně bytem
- vyřazované pohledávky v celkové výši 25 508 Kč bez
příslušenství 5.
vyřazované pohledávky v celkové výši 2 883 Kč bez příslušenství 6.
– vyřazované
pohledávky v celkové výši 15 901 Kč bez příslušenství 7.
posledně bytem
- vyřazované pohledávky v celkové
výši 22 668 Kč bez příslušenství
Usnesení
51/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 23/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům
a ve výši dle tabulky č.11 řádku č.2, tabulky č.24 řádku č.2 3. uzavření
veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků
uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
52/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení plné moci pro Ing. Romana Horského, nar.
ředitele příspěvkové organizace ZOO a zámek ZlínLešná, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026, aby v souladu s
dodatkem č. 1, čl. V, ke zřizovací listině č. 1539510091 podepsaného dne
03. 09. 2009 zastupoval statutární město Zlín od 1.10.2018 do odvolání ve
všech investičních záměrech příspěvkové organizace ZOO a zámek ZlínLešná, zejména: a) ve správních řízeních u Odboru životního prostředí a
zemědělství Magistrátu města Zlína, který tento odbor vykonává dle
platných obecně závazných právních předpisů jako příslušný orgán státní
správy a k nimž je příslušný v souladu s platným organizačním řádem
Magistrátu města Zlína, b) ve správních řízeních u Odboru stavebních a
dopravních řízení Magistrátu města Zlína, který tento odbor vykonává dle
platných obecně závazných právních předpisů jako příslušný orgán státní
správy a k nimž je příslušný v souladu s platným organizačním řádem
Magistrátu města Zlína,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, formulací předmětných plných mocí
a jejich udělením.

Usnesení
53/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
vyčlenění a čerpání finančních prostředků z rozpočtu dle Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Zlína pro rok
2019, dle přílohy.

Usnesení
54/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) stanovení nájemného vlastníkem pro rok 2019 ve výši 454.288,- Kč/rok
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bez DPH, a to v souladu s článkem V. odst. 3. a 4. „Smlouvy o provozu
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Zlína“, č.
3400110169, uzavřené dne 30. 12. 2011 mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako vlastníkem, a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 772
11 Olomouc, IČO: 61859575, jako provozovatelem, 2) stanovení nájemného
(pachtovného) vlastníkem pro rok 2019 ve výši 130.023,- Kč/rok bez DPH, a
to v souladu s článkem IV. odst. 3. a 4. „Smlouvy o pachtu a provozování
vodovodu“, č. 3400160055, uzavřené dne 21. 12. 2016 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako vlastníkem (propachtovatelem), a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO:
61859575, jako provozovatelem (pachtýřem), 3)stanovení nájemného
vlastníky pro rok 2019 ve výši 900.000,- Kč/rok bez DPH, a to v souladu s
čl. 3.4.1 Přílohy 5 Platební mechanismus „Smlouvy o provozu kanalizace ve
statutárním městě Zlín – místní část Salaš“, č. 3400100152, uzavřené dne 27.
12. 2010 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín a.s., se
sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO: 49454561, jako vlastníky
jednotlivých částí kanalizace, a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO: 61859575, jako
provozovatelem, přičemž 64% podíl statutárního města Zlína na nájemném,
stanovený uvedenou smlouvou, bude činit 576.000,- Kč/rok bez DPH, vše
při zachování solidární ceny pro vodné a stočné.
Usnesení
55/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické
služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, a to formou vydání úplného znění tohoto
sazebníku, dle přílohy.

Usnesení
56/18R/2018

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v
Přílukách", v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení
57/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699,
Zlín",
pověřuje
náměstka primátora odpovědného pro oblast realizace investičních akcí
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
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účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější.
Usnesení
58/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o poskytování služeb
technických pracovníků č. 4000181052, ze dne 25. 7. 2018, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 a
Josefem Jenáčkem, se sídlem Obeciny X 3621, 760 01, Zlín, IČO:
40415899, - výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Poskytování služeb technických pracovníků ve vybraných bytových
domech v majetku SMZ“,
pověřuje
náměstka primátora odpovědného pro oblast bydlení, dojednáním náležitostí
a podpisem dohody o ukončení platnosti smlouvy, dále 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: náměstek primátora odpovědný
pro oblast bydlení Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Pavla Čuprová, Odbor právní n á h r a d n í c i: náměstek primátora
odpovědný pro oblast správy majetku Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky
a majetku Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
59/18R/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 - hybridní systém"
pověřuje
náměstka primátora odpovědného pro oblast IT, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení: členové: náměstek primátora odpovědný pro
oblast IT Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci: náměstek primátora odpovědný pro oblast vnitřní správy
Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
60/18R/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
„Provádění revizí a oprav Varovného a informačního systému obyvatelstva
(VISO) a Povodňového informačního systému (POVIS) města Zlína”
pověřuje
náměstka primátora odpovědného pro oblast bezpečnosti a krizového řízení
realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením
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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 : náměstek primátora, odpovědný
pro oblast bezpečnosti a krizového řízení Václav Kostelník, oddělení
krizového řízení a obrany Pavla Čuprová, Odbor právní n á h r a d n í c i :
náměstek primátora, odpovědný pro oblast ekonomiky a financí Jan
Machula, oddělení krizového řízení a obrany Romana Červíková, Odbor
právní
Usnesení
61/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídek pro podlimitní
veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka osobního automobilu pro Odbor
městské zeleně MMZ”, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutí o výběru dodavatele v
zadávacím řízení „Dodávka osobního automobilu pro Odbor městské zeleně
MMZ“, a to dodavatele TRENDCAR a.s., se sídlem: Dukelská 91, 742 42
Šenov u Nového Jičína, IČO: 49611062, s nabídkovou cenou 540 909 Kč
bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
62/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídek podlimitní
veřejné zakázky na dodávky „Dodávka osobního automobilu pro Oddělení
prevence kriminality a sportovišť MMZ”, zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutí o
výběru dodavatele v zadávacím řízení „Dodávka osobního automobilu pro
Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ“, a to dodavatele Auto
Palace Brno s.r.o., se sídlem: Řípská 1150/22, Slatina, 627 00 Brno, IČO:
44012748, s nabídkovou cenou 271 074 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem

Usnesení
63/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť na
území města Zlína, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako provozovatelem a obchodní korporací
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ:
47901519, která stanoví práva a povinnosti stran této smlouvy při zajištění
činností a prací označovaných jako správa, spočívajících v provozování
veřejných pohřebišť na území města Zlína a to podle ustanovení § 18 odst.1
a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v
platném znění, přičemž předpokládaná cena ze realizaci činností dle této
smlouvy činí 6 mil. Kč bez DPH za každý kalendářní rok, smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 kalendářních měsíců, a to
s účinností od 1.10.2018,
pověřuje
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Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním podrobností ustanovení
předmětné smlouvy a jejím podpisem.
Usnesení
64/18R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
č.3400120249, ze dne 31.12.2012, dle přílohy, b) s pověřením Josefa
Nováka, člena Rady města Zlína, podpisem uvedeného dodatku,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
65/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400170161 ze dne 25. 10. 2017,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
00 Zlín, IČO: 00283924 a společností Z-Group, a.s., se sídlem třída Tomáše
Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 63487799, jako objednateli a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO 01643541, jako zhotovitelem, na služby "Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál
Zlín, centrum", jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do
31. 12. 2018,
pověřuje
člena Rady města Zlína kompetentního pro oblast dopravy, dojednáním
všech potřebných náležitostí Dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
66/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smluv na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako příkazcem a Dušanem Dosoudilem, Mysločovice 14, 763 01
Mysločovice, IČO: 76624471, jako příkazníkem, za cenu pro část a)
Cyklodoprava ve výši 35.000 Kč a část b) Bezpečnost dopravy ve výši
461.500 Kč (není plátce DPH),
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smluv s
vybraným uchazečem.

Usnesení
67/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno IČO: 70890013 jako pronajímatelem a budoucím povinným a
statutárním městem Zlínem se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako nájemcem a budoucím oprávněným, jejímž předmětem je: a)
nájem části pozemků: - p. č. 1985/1, druh pozemku – vodní plocha, v k. ú.
Louky nad Dřevnicí, dočasný zábor 122 m2, trvalý zábor 153 m2, - p. č.
1985/3, druh pozemku – ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Dřevnicí, dočasný
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zábor 43 m2, trvalý zábor 142 m2, - p. č. 1985/4, druh pozemku – ostatní
plocha, v k. ú. Louky nad Dřevnicí, dočasný zábor 42 m2, trvalý zábor 132
m2, - p. č. 1985/5, druh pozemku – ostatní plocha, v k. ú. Louky nad
Dřevnicí, dočasný zábor 87 m2, trvalý zábor 13 m2, - p. č. 1985/6, druh
pozemku – ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Dřevnicí, dočasný zábor 71 m2,
trvalý zábor 8 m2, v souvislosti se stavbou „Most Z14 přes Dřevnici ve
Zlíně-Loukách“, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dokončení
stavby a následného majetkového vypořádání, maximálně však na dobu 5 let,
za nájemné ve výši 29,80 Kč/m2/rok s minimálním nájemným 1000 Kč/rok,
b) zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 1985/1, p. č. 1985/3, p. č. 1985/4,
p. č. 1985/5, p. č. 1985/6, v k. ú. Louky nad Dřevnicí, spočívající v: - v
povinnosti budoucího povinného a) strpět na předmětných pozemcích stavbu
„Most Z14 přes Dřevnici ve Zlíně-Loukách“, b) umožnit oprávněnému (jeho
zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd na předmětné
pozemky za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené stavby; rozsah
služebnosti (včetně ochranného pásma) bude zaměřen geometrickým
plánem, který se stane nedílnou součástí smlouvy, a to úplatně za
jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, a to výnosovou metodou, jako
pětinásobek ročního užitku (nájemného), s minimální výší jednorázové
náhrady za zřízení služebnosti ve výši 5.000,- Kč (k úhradě za zřízení
služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH).
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
68/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jakožto objednatelem a společností
FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO 46982663 jakožto
zhotovitelem, jejímž předmětem je projektová a inženýrská činnost v rámci
akce "Občanské centrum Malenovice", s celkovou cenou za dílo ve výši 489
500 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
69/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400160044 ze dne 28. 11. 2016,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, jako objednatelem a společností Zlínstav a.s., IČ:
28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem, na
realizaci stavebních prací "Památník Tomáše Bati", jehož předmětem je
rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 662 698
Kč bez DPH a současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě
997 660 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
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Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
70/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400180021 ze dne 29. 3. 2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností KKS, spol. s
r.o., IČO: 423 40 802, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem,
na realizaci stavebních prací "Městské lázně Zlín, bazén 50m – Přístavba pro
whirlpool a stavební úpravy", jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 557 961 Kč bez DPH a
současně zúžení předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 326 226 Kč bez
DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
71/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400170056 ze dne 3. 8. 2017,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako objednatelem a společností
COMMODUM, spol. s r.o., IČO: 46577238, se sídlem Valašská Bystřice
225, 756 27, jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Kanalizace
Velíková", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce v hodnotě 967 855 Kč bez DPH a současně zúžení předmětu
smlouvy o méněpráce v hodnotě 568 870Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180047 ze dne 19. 6. 2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností STAVYMA
spol. s r.o.,IČO 00544027, se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice,
jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "ZŠ Zlín, Kvítková 4338,
přístavba učeben - stavební část", jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 116 103 Kč bez DPH ,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180035 na stavební práce
"Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín"
ze dne 18. 5. 2018 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
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Pozemní stavitelství Zlín, a.s., se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČO:
46900918, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši 1 117 924 Kč bez DPH a
posunutí termínu provedení díla do 21. 11. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
74/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180014 na stavební práce
"Oprava koupelen v BD Zálešná I. 4057 ve Zlíně - 39 BJ" ze dne 26. 2. 2018
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností HARKO s.r.o.,
Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČO: 63496585, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve
výši 682 461 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 506 698 Kč bez DPH a
posunutí termínu provedení díla do 31. 10. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1800180034 "Rekonstrukce
veřejného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy" ze dne 4.5.2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 00 Zlín ,
IČO : 00283924 a zhotovitelem JASY Vsetín s.r.o. se sídlem 4. května 353,
755 01 Vsetín, IČO: 25860852, jehož předmětem je prodloužení termínu
dokončení stavebních prací do 31.10.2018 a navýšení ceny o 48 469 Kč bez
DPH.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
76/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při modernizaci vážícího systému silničních
vah na skládce Suchý důl, a to v souladu s článkem V. odst. 6 nájemní
smlouvy č. 140060030 v platném znění uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, IČ: 002 83 924, jako pronajímatelem, a společností Technické
služby Zlín, s.r.o., IČ: 607 11 086, sídlem Záhumení V 321, Zlín, jako
nájemcem,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné dohody a jejím podpisem.

Usnesení
77/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
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12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností IZOFO
MAXX s.r.o, se sídlem Nad Stráněmi 4683, 760 05 Zlín, IČO 03017745,
jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je instalace klimatizace v objektu na
ul Zálešná V/4069, Zlín (budova JUDO), s celkovou cenou ve výši 177 238
Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
78/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000080185 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako půjčitelem a Unií Kompas, z.s., se sídlem Pod Stráněmi
2505, 760 01 Zlín, IČO 67028144, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je
změna doby účinnosti smlouvy z 28. 2. 2023 do 31. 12. 2030 a rozšíření
smlouvy o souhlas pro vypůjčitele o možnost provádět technické zhodnocení
vypůjčeného majetku v rozsahu vlastníkem nemovitosti schváleného
projektu
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště a
zabezpečení některých záležitostí souvisejících s jeho správou č.sm.
4100150542 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Fotbalovým clubem Zlín, z.s.,
se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO 67008127, jako vypůjčitelem,
jehož předmětem je změna přefakturovávání ze zálohových faktur na
konečnou přefakturaci vyúčtovacích faktur od dodavetelů energií s účinností
od 1. 1. 2019
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s.,
Tovární 1059/41, Hodolany, 772 11 Olomouc, IČO 61859575, jako
provozovatelem, jejímž předmětem je dodávka vody z veřejného vodovodu a
odvádění odpadní a srážkové vody do objektu budovy bez čp/če, která je
součástí pozemku p.č. st. 5541, k.ú. Zlín s účinností od 1. 11. 2018, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za ceny dle platného ceníku
provozovatele
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
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smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
81/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
ukončení Smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu
a automatizaci systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji č. 3600080019
uzavřené dne 21.11.2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem, a
společností GORDIC s.r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01,
IČO: 47903783, jako zhotovitelem k 31.9.2018.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, ukončením předmětné
smlouvy

Usnesení
82/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků
komunálních voleb, konaných 5. a 6. 10. 2018, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem třída Tomáše
Bati 5267, 760 01 Zlín, IČO: 46992308 jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je poskytnutí služeb k zajištění technické podpory zpracování
výsledků komunálních voleb konaných 5. a 6. 10. 2018, s celkovou cenou
služby ve výši 154 200,00 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
zrušuje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků
komunálních voleb, konaných 5. a 6. 10. 2018, mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47676795 jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je poskytnutí služeb k zajištění technické podpory zpracování
výsledků komunálních voleb konaných 5. a 6. 10. 2018, s celkovou cenou
služby ve výši 149 400,00 Kč bez DPH

Usnesení
83/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
zákazníkem a společností NAM system, a.s., se sídlem U Pošty 1163/13, 735
64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 25862731, jako zpracovatelem, přičemž
účinnost této smlouvy trvá až do ukončení nebo vypršení doby trvání
Smlouvy o poskytování služeb, již dříve uzavřené mezi stejnými smluvními
stranami.
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení

Rada města Zlína
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84/18R/2018

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a firmou RH
elektroprojekt s.r.o., se sídlem Za Mlýnem 1564/29, 147 00 Praha 4 - Braník,
IČ: 29040388, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace v rámci připravovaného projektu Městské policie
Zlín k zajištění systému dokumentace přestupku nezastavení na červenou,
dle požadované technické specifikace, za cenu ve výši 239 850 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
85/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a firmou MR RIM STAV s.r.o. se sídlem Dlouhá 122, 760 01 Zlín, IČ: 29376114, jakožto
zhotovitelem, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce (stavební práce a
výměna vybavení) WC a výlevky v 1. NP budovy Městské policie Zlín dle
požadované technické specifikace, za cenu ve výši 222 950 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
86/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
"Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů", mezi CENDIS, s.p.
IČO 00311391, jako poskytovatelem, a statutárním městem Zlínem, IČO
00283924, jako příjemcem, dle přílohy.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení
87/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na vybudování Občanského centra Malenovice, k.ú. Zlín Malenovice, na pozemku parc. č. 2217/2, 2217/3,

Usnesení
88/18R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 2/9R/2013 ze dne 30.4.2013, kterým byl
schválen záměr na bezúplatný převod objektu č.p. 4068 (zimní stadion)
stojícího na pozemku p.č.st. 5112 vše k.ú. Zlín z vlastnictví HC PSG Zlín,
o.s., Březnická 4068, Zlín, IČ 00531928 a pozemku p.č. st. 5112 o výměře
6430 m2 k.ú. Zlín z vlastnictví Sportovních klubů Zlín, občanské sdružení,
Hradská 854, Zlín, IČ 00531944 to vše do vlastnictví statutárního města
Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ 002 83 924
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 2/1MR/2015 ze dne 26.1.2015, kterým byl
odsouhlasen záměr Rekonstrukce a přístavby Zimního stadionu Luďka
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Čajky ve Zlíně dle projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
zapsaného spolku HC PSG Zlín, z.s., IČ 00531928, která bude v souladu s
územně plánovací dokumentací, a v zájmu využití možnosti získání
dotačního titulu MŠMT na území města Zlína a záměr finanční spoluúčastí
města na uvedeném projektu v závislosti na výši získané dotace a finančních
možnostech statutárního města Zlína, a to maximálně do výše 31 %
celkových nákladů,
souhlasí
se záměrem rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně dle
architektonické studie „ Rekonstrukce stadionu Luďka Čajky“ zpracované
společností ATIP, a.s. v březnu 2018, a následným převodem zimního
stadionu Luďka Čajky ve Zlíně ze současného vlastníka HC Berani Zlín, z.s.,
IČ 00531928, na statutárním město Zlín, IČO 00283924, jako budoucího
nabyvatele tohoto majetku, a to dle základních parametrů a za podmínek dle
zdůvodnění
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o společném postupu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924 jakožto
zadavatelem č. 1 a HC Berani Zlín, z.s., se sídlem Březnická 4068, 760 01
Zlín, IČ 00531928 jakožto zadavatelem č. 2, jejímž předmětem je úprava
vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem
v souvislosti se společným postupem při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Poskytování služeb administrátora v souvislosti s
administrací veřejné zakázky na výběr zpracovatele projektové dokumentace
– Zimní stadion Luďka Čajky“
souhlasí
s pověřením primátora statutárního města Zlína zahájením činností
souvisejících s rekonstrukcí a následným převodem zimního stadionu Luďka
Čajky ve Zlíně a jednáním o základních podmínkách rekonstrukce a převodu
tohoto majetku
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
89/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla pro nakládání s mobilním dětským dopravním hřištěm, evidovaným
Ministerstvem dopravy ČR pod inventárním číslem 4055
pověřuje
Josefa Nováka, člena RMZ, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem.

Usnesení
90/18R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 101/21R/2013 z 21. 10. 2013,
schvaluje
každoroční poskytování věcných darů dětem a mladistvým, kteří jsou z
umístěni v ústavní nebo ochranné výchově, v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu, do celkové
výše schváleného nebo upraveného rozpočtu pro daný účel, za následujících
podmínek: - souhrnná hodnota darů pro jednu osobu v příslušném
kalendářním roce nepřekročí částku 1 000,00 Kč, - výše uvedený limit může
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být ve výjimečných a odůvodněných případech překročen na základě
souhlasu vedoucího Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína či jeho
zástupce, - do výše uvedeného limitu se nezahrnuje případné poskytnutí
vánočních darů příslušné osobě na základě samostatného usnesení Rady
města Zlína,
pověřuje
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, aby v rámci výše uvedených
limitů: - rozhodoval s ohledem na okolnosti o tom, jaké dary, v jaké hodnotě
a kterým osobám budou poskytnuty, - realizoval pořizování věcí určených
pro následné darování těmto osobám, včetně uzavírání příslušných kupních
či darovacích smluv či smluv o dílo za účelem pořízení těchto věcí a realizoval předání poskytovaných darů těmto osobám, včetně uzavírání
případných darovacích smluv za tímto účelem.
Usnesení
91/18R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 100/21R/2013 z 21. 10. 2013,
schvaluje
každoroční poskytování věcných darů osobám ohroženým sociálním
vyloučením, do celkové výše schváleného nebo upraveného rozpočtu pro
daný účel, za následujících podmínek: - souhrnná hodnota darů pro jednu
osobu v příslušném kalendářním roce nepřekročí částku 1 000,00 Kč, - výše
uvedený limit může být ve výjimečných a odůvodněných případech
překročen na základě souhlasu vedoucího Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína či jeho zástupce, - do výše uvedeného limitu se nezahrnuje
případné poskytnutí vánočních darů příslušné osobě na základě
samostatného usnesení Rady města Zlína,
pověřuje
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, aby v rámci výše uvedených
limitů: - rozhodoval s ohledem na sociální poměry či okolnosti o tom, jaké
dary, v jaké hodnotě a kterým osobám budou poskytnuty, - realizoval
pořizování věcí určených pro následné darování těmto osobám, včetně
uzavírání příslušných kupních či darovacích smluv či smluv o dílo za účelem
pořízení těchto věcí a - realizoval předání poskytovaných darů těmto
osobám, včetně uzavírání případných darovacích smluv za tímto účelem.

Usnesení
92/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2018 k 30. 9.
2018 dle přílohy č. 1.

Usnesení
93/18R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína, č. j. 84/19R/2012, ze dne 24. 9. 2012 ve znění:
Rada města Zlína schvaluje souhlasné prohlášení, jímž statutární město Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a Zlínský kraj, se
sídlem tř. Tomáše Bati 2, 761 90, IČ: 70891320 činí nesporným, že objekt
školní jídelny a kuchyně na ulici Štefánikova, č. p. 5189, stojící na pozemku
parc. č. 8498, k. ú. Zlín, je majetkem statutárního města Zlína; pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína, podpisem
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výše řečeného prohlášení a veškerými dalšími kroky vedoucími k převodu
výše specifikovaného majetku do majetku statutárního města Zlína.
Usnesení
94/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
snížení kapacity Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové
organizace o 50 žáků ze současné kapacity 1 000 žáků na kapacitu 950 žáků
ve prospěch společnosti DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola
s. r. o., IČO 04605021, Halenkovice č. p. 680, 763 63 na území statutárního
města Zlína, na adrese Náves 86, Zlín - Prštné

Usnesení
95/18R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína, č. j. 91/16R/2018, ze dne 27. 8. 2018 ve znění:
Rada města Zlína schvaluje změnu kapacity školní družiny Základní školy
Zlín, Kvítková 4338, příspěvkové organizace, IČO 00 839 329, v
mimořádném termínu, z původních 150 žáků na 240 žáků, s účinností v co
nejblíže možném termínu

Usnesení
96/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
snížení kapacit školních družin u zlínských základních škol: - u Základní
školy Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvkové organizace, z
původních 125 žáků na konečnou kapacitu 110 žáků, - u Základní školy Zlín,
Slovenská 3076, příspěvkové organizace, z původních 212 žáků na konečnou
kapacitu 202 žáků, - u Základní školy Zlín, Komenského 78, příspěvkové
organizace, z původních 120 žáků na konečnou kapacitu 110 žáků, - u
Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, z původních
150 žáků na konečnou kapacitu 130 žáků, - u Základní školy Zlín, Mikoláše
Alše 558, příspěvkové organizace, z původních 240 žáků na konečnou
kapacitu 210 žáků, - u Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvkové
organizace, z původních 270 žáků na konečnou kapacitu 260 žáků. Snížení
kapacit školních družin u zlínských základních škol je prováděno ve
prospěch navýšení kapacit školních družin: - Základní školy Zlín, Kvítková
4338, příspěvkové organizace, a - Základní školy Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové organizace.

Usnesení
97/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu kapacity školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338,
příspěvkové organizace, IČO 00 839 329, v mimořádném termínu, z
původních 150 žáků na 180 žáků, s účinností v co nejblíže možném termínu

Usnesení
98/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu kapacity školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338,
příspěvkové organizace, IČO 00 839 329, z původních 180 žáků na 210
žáků, s účinností od školního roku 2019/2020

Usnesení

Rada města Zlína
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99/18R/2018

schvaluje
změnu kapacity školní družiny Základní školy Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové organizace, IČO 71 00 80 21, z
původních 150 žáků na 185 žáků, s účinností od 1. 9. 2019

Usnesení
100/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s působením základní školy s mateřskou školou a školní
družinou společnosti DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.
r. o., IČ 04605021, Halenkovice č.p. 680, 763 63 na území statutárního
města Zlína, na adrese Náves 86, Zlín - Prštné
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
101/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: Best4Life, z.s., IČO: 05283892 na akci
Zlínské slavnosti vína 2018 ve výši 20.000 Kč.

Usnesení
102/18R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele
Sportovní kluby Zlín, z.s., IČO 00531944, 250000 Kč, na pořízení LED
osvětlení ve Sportovní hale Euronics ve Zlíně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
103/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele
Volejbalový sportovní klub Zlín,z.s., IČO 00567931, 48000 Kč, na nákup
oboustranných nosičů panelů a panelů pro prezentaci partnerů klubu VSC
Zlín

Usnesení
104/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Atletický
klub Zlín, z.s., IČO 00350834, 20000 Kč, Běh Zlínem "Přes valašské kotáry"
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
105/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele HBC
Malenovice, z.s., IČO 18811221, 9200 Kč, Turnaj mladších žáků v
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hokejbale
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
106/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele HBC
Malenovice, z.s., IČO 18811221, 11700 Kč, Turnaje přípravek a
minipřípravek v hokejbale
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Klub
moderní gymnastiky Zlín, z. s., IČO 65792840, 22000 Kč, Zlín cup - kolo
Českomoravského poháru
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
108/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Lezecký
klub Vertikon Zlín z.s., IČO 27024989, 8000 Kč, VIII. Štěpánský závod
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele NEMO
Zlín, pobočný spolek SPMS, IČO 71249419, 40000 Kč, Mezinárodní závody
v PP a RP "NEMO TROPHY 2018"
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s., IČO 49157540 , 35000 Kč, 55. ročník
Mezinárodních plaveckých závodů Vánoční cena Zlína 2018
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pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
111/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní
šerm Zlín, z.s., IČO 22844406, 7300 Kč, Vánoční turnaj v šermu fleretem,
kordem a šavlí
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
112/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Šachový
klub Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 3000 Kč, Okresní kolo Přeboru
škol Zlín - Malenovice
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
113/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Šachový
klub Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 3000 Kč, Okresní žákovská liga
Zlín-Malenovice, 2. turnaj 2018-2019
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
114/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Taneční
klub FORTUNA Zlín z.s., IČO 48472166, 25000 Kč, Vánoční cena
FORTUNY 2018 - TPV s GALAVEČEREM
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
115/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 pro žadatele SADGYM spolek, IČO 04493788, 50000 Kč,
SAD-GYM FIGHT NIGHT
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Usnesení
116/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu
Mimořádných podpor na akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Centrum bojového umění z.s., IČO 26635381, 45000.00 Kč,
Noc bojových umění
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
117/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína z programu
Mimořádných podpor na akci v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele RUGBY CLUB Zlín, z.s., IČO 61715883, 45000 Kč,
Reprezentační utkání v ragby ČR x Polsko (včetně předzápasového
soustředění týmu ČR)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
118/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína pro žadatele Bartošův soubor, z. s.(IČ:49156403), 49500 Kč,
Mezinárodní festival - 20th Beijing International Tourism Festival 2018

Usnesení
119/18R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína pro žadatele Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí (IČ:
00368946), 5000 Kč, Festival sborového zpěvu v Bytči

Usnesení
120/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "DRAKIÁDA“ dne
30. 9. 2018 od 16:00 do 18:30 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství louky na
Podlesí Jižní Svahy, pořadatel:

Usnesení
121/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Sportovní den se
zábavou“ dne 28. 9. 2018 od 07:00 do 22:00 hodin a dne 29. 9. 2018 od
07:00 do 18:00 hodin: - na jiném místě, než na veřejném prostranství
uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na ploše Sportovně kulturního areálu
Zlín-Kudlov, 2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně
přístupná sportoviště po celou dobu výše uvedené akce, pořadatel: TITAN
sport club, z.s., Březovská č. ev. 68, 760 01 Zlín, IČO: 43960693
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Usnesení
122/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zábavné odpoledne
pro rodiny s dětmi" dne 29. 9. 2018 a 4. 10. 2018 od 13:00 do 20:00 hodin na
jiném místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č.
33/2004, na prostranství za prosklenou částí Zlínského klubu 204 v parku
Komenského, pořadatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Malostranské
náměstí 266/5, 11800 Praha - Malá Strana, IČO: 26673908

Usnesení
123/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Sbírka Bílá
pastelka" dne 17. 10. 2018 od 07:00 do 18:00 hodin na jiném místě, než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství
pod nadstřešenou částí Zlínského klubu 204 v parku Komenského,
pořadatel: Tyfloservis, o.p.s., Krakovská 1695/21, 110 00 Praha – Nové
Město, IČO. 26200481

Usnesení
124/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s článkem VIII. bod 6. písm. b) Smlouvy o veřejných službách v
přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za
tyto služby č. 3400120249 ze dne 31. 12. 2012 s: - s aktualizovaným
rozpočtem Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153, (dále
jen "DSZO"), pro kalendářní rok 2018, - s aktualizovaným odhadem
skutečné kompenzace DSZO za veřejné služby v přepravě cestujících pro
kalendářní rok 2018, zahrnujícím navýšení odhadu doplatku této
kompenzace ze strany statutárního města Zlína, IČ 00283924, o částku 8 665
000 Kč, vše dle přílohy č. 2.

Usnesení
125/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400180046 na stavební práce
"Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3"
ze dne 20.6.2018 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852,
jako zhotovitelem, jehož předmětem je zúžení předmětu smlouvy o
méněpráce ve výši 1 049 839 Kč bez DPH
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
126/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dodávka +
distribuce)" pro odběrné místo na adrese Sportovní, parc. č. 1990/19, 760 05
Zlín mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako zákazníkem, a společností E.ON Energie, a.s., se sídlem F.
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A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 v zastoupení
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, jako dodavatelem,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem uvedené smlouvy
Usnesení
127/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2800180217 ze dne 28. 6. 2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností
POZIMOS,a.s., IČO 00147389, se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín,
jako zhotovitelem, na realizaci dodávky "Památník Tomáše Bati, zázemí v
budově gymnázia - interiér", jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné práce v hodnotě 262 525 Kč bez DPH a změna
konečného termínu dokončení díla do 15. 11. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
128/18R/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 stavební práce "Zlín, Lesní čtvrť - chodník podél místní
komunikace, ulice Slovenská - Gymnázium Zlín".
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného pro oblast dopravy, realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a
podpisem smlouvy s účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení: členové člen Rady města Zlína,
odpovědný pro oblast dopravy Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace
dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní náhradníci náměstek
primátora, odpovědný pro oblast ekonomiky a financí Pavel Moravec, Odbor
koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
129/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách a uznání dluhu, uzavřené dne
20.2.2018 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ: 00283924 jako věřitelem a obchodní korporací Pohřebnictví
Zlín, spol. s r.o., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ: 47901519, jako
dlužníkem, na základě které bude realizován vzájemný zápočet dlužného
plnění formou kapitalizace pohledávky na straně dlužníka ve výši 6.858 tis.
Kč, peněžního vkladu věřitele ve výši 6.858 tis. Kč a úhrady dlužníka ve
výši 1.475, 87 Kč čímž dojde ke zrušení původního závazku dlužníka,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností
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předmětného dodatku a jeho podpisem.
Usnesení
130/18R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v
Přílukách",
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy, realizací některých
úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a
jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v
zákonem stanovených případech a realizací některých úkonů souvisejících s
uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější,

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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