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.

StatutárníměstoZlín
USNESENÍ
RadyměstaZlína
9. schůze
Usnesení
1/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na dobu
určitou - po dobu trvání stavebních prací, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1934/19 k.ú. Malenovice u Zlína
o výměře 38 m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště (umístění
kontejneru) pro demolici objektu č.p. 219, který je součástí pozemku p.č.st.
230/2 k.ú. Malenovice u Zlína a následnou výstavbu nového objektu, dle
podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/9R/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. 1502/18 k.ú. Kudlov o výměře 16 m2 pro sjezd z komunikace
a přístup na pozemek p.č. 353/1 k.ú. Kudlov k budoucí novostavbě
rodinného domu, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě č. 4000180110 ze dne 16. 2. 2018 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) uzavřené 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, jehož předmětem je
rozšíření účelu smlouvy o uložení a provozování distribuční soustavy –
umístění kabelové skříně NN v rámci akce „Velíková, ul. Dolní kon., město,
kab. příp. NN“, přes pozemek p.č. 369 k.ú. Velíková
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pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
4/9R/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 „Zlín, Ševcovská,
přel. NN, Město“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek
p.č. 611/9, p.č. 615/10, p.č. 620/89, p.č. 628/7 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/9R/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, přípojkový pilíř NN v rámci
akce „Zlín,
kabelová smyčka NN“, úplatně jednorázově za cenu
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1593/29 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/9R/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 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, ulice Zálešná VIII - X“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3249/13, p.č. 3249/15, p.č.
3249/16, p.č. 3249/22, p.č. 3249/23, p.č. 3256/15, p.č. 3256/17, p.č. 3458/1
k.ú. Zlín
pověřuje
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Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
7/9R/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 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, Optická síť FTTx Maják, 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. 943/6, p.č.
944/2, p.č. 968/14, p.č. 4327/2, p.č. 4327/3, p.č. 4328/3, p.č. 4328/4, p.č.
4328/5, p.č. 4328/6, p.č. 4348/4, p.č. 4348/7, p.č. 4348/9, p.č. 4348/22, p.č.
4348/23, p.č. 4348/25, p.č. 4348/26, p.č. 4348/29, p.č. 4380/2, p.č. st. 7399/1
k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 1480/1 k.ú. Kudlov o výměře
do 30 m2

Usnesení
9/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 197/24 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 45
m2

Usnesení
10/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Mladcová o výměře do 200 m2

Usnesení
11/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p.č. 42 k.ú. Velíková o výměře 243 m2

Usnesení
12/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 87/1 k.ú. Klečůvka o
výměře do 110 m2

Usnesení
13/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 980/70 k.ú. Zlín o výměře do 94 m2

Usnesení

Rada města Zlína
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14/9R/2018

schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 282/27 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do
252 m2

Usnesení
15/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit část pozemku p.č. 1520/1 k.ú. Kudlov o výměře do
160 m2

Usnesení
16/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 768/29 k.ú. Zlín o
výměře do 380 m2

Usnesení
17/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část pozemku p.č. 63 k.ú. Velíková o výměře do 160 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 62/3 k.ú. Velíková
o výměře do 25 m2 ve vlastnictví fyzické osoby

Usnesení
18/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemky p.č. 378/4 o výměře 607 m2, p.č. 418/27 o výměře
119 m2 a p.č. 418/26 o výměře 118 m2 v k.ú. Kostelec u Zlína a dále
pozemek p.č. 127 o výměře 146 m2 a části pozemků p.č. 28 o výměře 52
m2, p.č. 128 o výměře 477 m2, p.č. 130 o výměře 116 m2, p.č. 986/2 o
výměře 28 m2 a část p.č. 1482/150 o výměře 535 m2 v k.ú. Štípa ve
vlastnictví statutárního města Zlína za pozemky p.č. 6/1 o výměře 655 m2,
p.č. 27/10 o výměře 95 m2 a části pozemků p.č. 4 o výměře 105 m2, p.č.
27/7 o výměře 25 m2, p.č. 27/3 o výměře 349 m2, p.č. 27/11 o výměře 63
m2, p.č. 134/1 o výměře 371 m2 ve vlastnictví právnické osoby

Usnesení
19/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 3232 o výměře 125 m2 a část pozemku
p.č. 3233/10 o výměře 165 m2 k.ú. Zlín

Usnesení
20/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku, jehož předmětem je
zvýšení výměry předmětu nájmu, tj. pozemku p.č. 3890/2 k.ú. Zlín o výměru
do 250 m2

Usnesení
21/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín o výměře do 1500 m2
k zahrádkářskému účelu

Usnesení
22/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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záměr pronajmout části pozemku p.č. 732/68 k.ú. Zlín o výměře do 211 m2 a
části pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře do 4000 m2
Usnesení
23/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3124/3 k. ú. Zlín o výměře do
35 m2

Usnesení
24/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3247/30 k. ú. Zlín o výměře do
14 m2

Usnesení
25/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr podnajmout, vypůjčit část nebytových prostor /tělocvičny/ v objektu
č.p. 53, který je součástí pozemku p.č 494 k.ú. Velíková o výměře 70 m2

Usnesení
26/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č.4000121412 ze
dne 22. 10. 2012, jehož předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p.č.
589/2 k.ú. Mladcová o výměře 270 m2 a změna účelu výpůjčky ze
"sjednocení pozemku, provedení terénních úprav a konfigurace terénu dle
projektové dokumentace" nově na "sjednocení pozemku a údržbu zeleně"

Usnesení
27/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č.4000160677 ze
dne 9.6.2016 části pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře 53 m2, jehož
předmětem je úprava předmětu výpůjčky z důvodu změny umístění
přístupového chodníku a změna rozsahu předmětu výpůjčky, z původní
výměry 53 m2 nově na 55 m2

Usnesení
28/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000121132 ze
dne 17. 8. 2012 části pozemku p.č. 66/1 k.ú. Prštné o výměře 15 m2, jehož
předmětem je rozšíření účelu výpůjčky o vybudování zastřešení parkovacího
stání

Usnesení
29/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2660/43 k.ú. Zlín o výměře do 250 m2

Usnesení
30/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 87/1 k.ú. Klečůvka o výměře do 20 m2

Usnesení

Rada města Zlína
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31/9R/2018

schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 556/9 k.ú. Zlín o výměře do 130 m2

Usnesení
32/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 400/108 k.ú. Prštné o výměře do 50 m2

Usnesení
33/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3247/30 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2

Usnesení
34/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 549/1 k.ú. Velíková o výměře do 23 m2

Usnesení
35/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín o výměře do 5 m2

Usnesení
36/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část opěrné zídky umístěné na pozemku p.č. 2144/9 k.ú. Zlín
o výměře do 2 m2

Usnesení
37/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/18 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000171586 ze dne
21.11.2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a firmou BAŤA, A.S.,
Dlouhá 130, 760 01 Zlín, IČO 44268050, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 322/4 k.ú. Zlín,
rozšíření výměry předmětů výpůjčky o 368 m2 celkově na 493 m2 a
rozšíření účelu výpůjčky o doplnění systému lešení o bezpečnostní modul a
ochrannou zónu, na dobu určitou, nejpozději do 31. 1. 2019 včetně uvedení
předmětných pozemků do původního stavu, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy.

Usnesení
38/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 1645/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře
do 6 000 m2 a část pozemku p.č. 1645/27 k.ú. Příluky u Zlína o celkové
výměře do 30 000 m2 za účelem výstavby 4 bytových domů a související
technické infrastruktury, název akce “Rezidenční byty Zlín, Bartošova čtvrť
– východ”, vše v souladu s územní studií “Boněcký rybník – BH 242” a
následně prodat části pozemku p.č. 1645/27 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do
4 500 m2, jako plochy zastavěné objekty 4 bytových domů v rámci akce
“Rezidenční byty Zlín, Bartošova čtvrť – východ”

Usnesení
39/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu a 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 Technickými službami Zlín, s.r.o., Záhumení V 321,
Zlín – Louky, IČO 60711086, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou,
jejímž předmětem je umístění meteostanice a uložení a provozování
distribuční soustavy – meteostanice na ocelovém stožáru, včetně čidel
(teplota, vlhkost, vozovkový senzor) a kamery, kabelová přípojka NN, kabel
pro senzor v rámci akce „Meteostanice Zlín, místní část Jaroslavice“ úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1294 k.ú. Jaroslavice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
40/9R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 27.06.2016, č.j. 63/13R/2016 ve znění
„Rada města Zlína schvaluje uzavření dodatku č. 6/16 ke smlouvě o nájmu
pozemku č. 19922039 ze dne 12.06.1992 ve znění dodatků č. 1/02 ze dne
23.08.2002, č. 2/07 ze dne 10.12.2007, č. 3/09 ze dne 12.05.2009, č. 4/11 ze
dne 09.03.2011 a č. 5/13 ze dne 18.12.2013 na nájem pozemků pro výstavbu
areálu služeb pro motoristy včetně benzinové čerpací stanice, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a OMV Česká republika s.r.o., Štětkova 1638/18,
Praha 4, IČ 48038687, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení
předmětu nájmu, a to u pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín z výměry 2710 m2 na
výměru 2260 m2 s účinností od podpisu dodatku č. 6/16 a dočasné omezení
užívání části pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín o výměře 24 m2 nájemcem po
dobu realizace stavby „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“ s
účinností od oznámení pronajímatele nájemci o zahájení stavby s tím, že po
tuto dobu omezení užívání pozemku bude nájemci sníženo nájemné za
dočasné znemožnění užívání části pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín“
schvaluje
uzavření dodatku č. 6/18 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 19922039 ze dne
12.06.1992 ve znění dodatků č. 1/02 ze dne 23.08.2002, č. 2/07 ze dne
10.12.2007, č. 3/09 ze dne 12.05.2009, č. 4/11 ze dne 09.03.2011 a č. 5/13 ze
dne 18.12.2013 na nájem pozemků pro výstavbu areálu služeb pro motoristy
včetně benzinové čerpací stanice, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
OMV Česká republika s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO 48038687,
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení předmětu nájmu, a to u
pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín z výměry 2710 m2 na výměru 2260 m2 a
dočasné omezení užívání části pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín o výměře 24
m2 nájemcem po dobu realizace stavby „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a
Tyršovo nábřeží“ s účinností od oznámení pronajímatele nájemci o zahájení
stavby s tím, že po tuto dobu omezení užívání pozemku bude nájemci
sníženo nájemné za dočasné znemožnění užívání části pozemku p.č. 1297/6
k.ú. Zlín, s podmínkou úhrady smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč/den, pouze
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však v případě úplného zamezení vjezdu a výjezdu do a z čerpací stanice
pohonných hmot.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
41/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení
věcného břemene (služebnosti) mezi Českou republikou - Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88,
760 41 Zlín, IČO 01312774, jakožto investorem stavby a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
budoucím vlastníkem stavby a oprávněným z věcného břemene (služebnosti)
a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO
70890013, jakožto vlastníkem pozemků a povinným z věcného břemene
(služebnosti), jejímž předmětem je udělení souhlasu s provedením a
umístěním stavby „Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice
u Zlína, etapa I.“ České republice - Státnímu pozemkovému úřadu na
pozemcích p.č. 2301, p.č. 1915/67, k. ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví
Povodí Moravy, s.p. a zřízení věcného břemene (služebnosti) pro statutární
město Zlín úplatně za jednorázovou náhradu zjištěnou podle cenových
předpisů, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
42/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 12/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům
a ve výši dle tabulky č.9 řádky č.2 a 4 3. uzavření veřejnoprávních smluv o
dotací se subjekty dle tabulky a čísel řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto
usnesení

Usnesení
43/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 2 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
44/9R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, jednáním s HC Berani
Zlín, z.s., IČ 00531928, jakožto současným vlastníkem zimního stadionu
Luďka Čajky ve Zlíně, a to za účelem možného budoucího převodu stadionu
na statutární město Zlín a vypracování provozního modelu tohoto stadionu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, jednáním s HC Berani Zlín,
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z.s., IČ 00531928, jakožto současným vlastníkem zimního stadionu Luďka
Čajky ve Zlíně, ve věci rekonstrukce tohoto stadionu
Usnesení
45/9R/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 " Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín”
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, 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: členové Ing. et Ing. Jiří Korec,
náměstek primátora Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Milan Smola, Odbor školství Blanka Semelová, Odbor právní náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora Lenka Hansová, Odbor
realizace investičních akcí Marcela Frýdlová, Odbor školství Michaela
Soukeníková, Odbor právní

Usnesení
46/9R/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 služby
"Posouzení bezpečnosti vybraných dětských hřišť ve Zlíně včetně jejich
zařízení"
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora Vladana Uvízlová, Odbor městské zeleně Pavla
Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Josef Novák, člen Rady města
Zlína Kristýna Králová, Odbor městské zeleně Romana Červíková, Odbor
právní

Usnesení
47/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky "Dodávka dopravního automobilu pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Klečůvka",
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
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rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
- komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek
primátora 2. Václav Kostelník, vedoucí oddělení krizového řízení a obrany 3.
Blanka Semelová, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich
Landsfeld, náměstek primátora 2. Vladimír Hanák, velitel JPO II/1 ZlínPrštné 3. Michaela Soukeníková, Odbor právní
Usnesení
48/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "ZŠ Zlín,
Kvítková 4338, přístavba učeben – vybavení" 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 "ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben – vybavení", a to
dodavatele FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26846888, s nabídkovou cenou: 4 948 500 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
49/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě hladiny nízkého
napětí" mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, jako zákazníkem a
společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČO 25733591, jako provozovatelem distribuční
soustavy, jejímž předmětem je zřízení nového odběrného místa pro rádiový
převaděč na pozemku p. č. 2440/11, k. ú. Březnice u Zlína, obec Březnice,
na dobu neurčitou, za úplatu ve výši dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností CONBIOS
s.r.o., Ostřihom 460/31, 664 91 Ivančice, IČO: 29231621 jako zhotovitelem
k provedení komplexního biologického průzkumu lokality za rybníkem ve
Zlíně Malenovicích pro účely schváleného záměru „Regenerace krajinné
zeleně v okolí Malenovického rybníka“, s celkovou cenou za dílo ve výši
110 170 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení

Rada města Zlína
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51/9R/2018

schvaluje
- uzavření Dohody o ukončení platnosti rámcové smlouvy č. 4000180474 ze
dne 9.4.2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
76001 Zlín, IČO 00283924 a Jiřím Ondlevcem, se sídlem Mladcová - Drahy
367, 76001 Zlín, IČO 15212262 se sídlem Mladcová - Drahy 367, 76001
Zlín, - výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Rámcová
smlouva - instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení v bytových
domech ve vlastnictví statutárního města Zlína"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí a
podpisem dohody o ukončení platnosti smlouvy, dále realizací některých
úkonů v uvedeném výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či
zájemce z výběrového řízení a realizací některých úkonů, souvisejících s
uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek
primátora Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Romana
Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d
n í c i: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora Lenka Kováříková, vedoucí
oddělení správy domů Pavla Krystýnková, právník oddělení veřejných
zakázek Odboru právního

Usnesení
52/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část", mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako příkazcem a společností AIP, spol. s r.o.,se sídlem Dlouhá 5617, 760 01
Zlín , IČO: 46902481, jako příkazníkem, a to za cenu 295 000,00 Kč bez
DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, uzavřením a podpisem
předmětné smlouvy

Usnesení
53/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000150209 ze dne
29.12.2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní školou Zlín,
Mikoláše Alše 558, příspěvkovou organizací, se sídlem Mikoláše Alše 558,
761 73 Zlín, IČO 71008144, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je udělení
souhlasu statutárního města Zlína k realizaci projektu "Život v zeleni",
financovaného ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 6 - environmentální
prevence, podporované aktivity 6. 1. C - Rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO, na pozemku
p. č. 335/1 k. ú. Prštné, obec Zlín, a to nejméně po dobu jeho udržitelnosti a
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rozšíření účelu výpůjčky o realizaci tohoto projektu na pozemku p. č. 335/1
k. ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
54/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Dodatek č. 3 k Rámcové kupní smlouvě č. 1400100010 ze dne 12. 2. 2010,
dle přílohy,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem uvedeného dodatku.

Usnesení
55/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků
senátních voleb, konaných 18. a 19. 5. 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 senátních voleb konaných 18. a 19. 5. 2018, s celkovou cenou
služby ve výši 119 400,00 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
56/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 01 Zlín, IČ: 00283924, jako kupujícím a společností
MORAVAMOTORS s.r.o., se sídlem Hlavní 208, 756 63 Krhová, IČ:
26804433, jako prodávajícím, jejímž předmětem je nákup 2 ks motocyklů
pro Městskou policii Zlín dle požadované technické specifikace za kupní
cenu ve výši 409 752 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
57/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi společností JVM-RPIC, spol. s.r.o.,
Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ 46961429, jakožto zhotovitelem a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto objednatelem, jejímž předmětem je zpracování studie
proveditelnosti a cost-benefit analýzy v rámci projektu "Vybudování učeben
řemeslných oborů" za cenu 60 000 Kč bez DPH.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
podmínek a podpisem smlouvy o dílo.
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Usnesení
58/9R/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 Zlínským
zámkem, o.p.s., se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka 8 kusů stojanů pro výstavní
panely do exteriéru, na dobu určitou do 31. 5. 2019 s účinností dnem podpisu
smlouvy, s výpovědní lhůtou 1 týden z důvodu porušení ujednání smlouvy a
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
59/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí licence mezi Evženem Gogelou, bytem
Koulova 1569/1, 160 00 Praha 6, IČO: 46287400, a statutárním městem
Zlínem, IČO: 00027383, jejímž předmětem bude poskytnutí licence ke
scénáři k audiovizuálnímu dílu o obnově Památníku Tomáše Bati s
pracovním názvem "Zlínský klenot", za podmínek uvedených v příloze č. 1
tohoto usnesení,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí uvedené smlouvy, a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/9R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Zlína: 1. kandidát č. 1,
volební strana č. 11 - Česká strana sociálně demokratická, pan Vladimír
Drtil, Zlín, ke dni 30.04.2018, 2. kandidát č. 2, volební strana č. 11 - Česká
strana sociálně demokratická, pan Roman Vaigel, Zlín, ke dni 30.04.2018,
schvaluje
předání osvědčení o tom, že na základě Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva města Zlína, konaných dne 10. a 11. 10. 2014, se stal členem
Zastupitelstva města Zlína: 1. kandidát č. 7, volební strana č. 11 - Česká
strana sociálně demokratická, pan Milan Kristek, Zlín, ke dni 01.05.2018, 2.
kandidát č. 8, volební strana č. 11 - Česká strana sociálně demokratická, paní
Dagmar Jüngerová, Zlín, ke dni 01.05.2018.

Usnesení
61/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí nadačního příspěvku ve
výši 350 000 Kč na projekt "Výcvik ve Feldenkraisově metodě" od Nadace
ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO 26721511 z programu
Podpora regionů 2018, pro organizační složku Rehabilitační stacionář,
Žlebová 1590, 760 01 Zlín.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem předmětné žádosti.

Usnesení

Rada města Zlína
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62/9R/2018

nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 30 000 Kč pro spolek Na Pasece, z. s.,
se sídlem Prostřední 2244, 760 01 Zlín, IČO 22714421, na pořízení party
jurty
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
63/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem prostor
Kongresového centra Zlín společnosti FILMFEST, s.r.o., sídlem Filmová
174, 791 79 Zlín, IČO 26273365, za účelem pořádání 58. ZLÍN FILM
FESTIVALU ve dnech 22.05. - 02.06.2018, za paušální částku 774.000,00
Kč bez DPH,
pověřuje
vedoucího Odboru Kulturní centrum Mgr. Petra Jordána k dojednání
ostatních záležitostí uvedené nájemní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140162 Slováckému
souboru Vonica, z.s., IČO: 49156071 udělení krátkodobé výpůjčky místnosti
č.223, 224 ve Zlínském klubu 204 podvypůjčiteli: Česká televize, Kavčí
Hory, 140 70 Praha 4, IČO: 00027383 za účelem Výroby pořadu ČT:D
Zprávičky z MFF Zlín v termínu od 23. 5. 2018 do 2. 6. 2018.

Usnesení
65/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství při konání akce " Letní kino v rámci kampaně Tomáše Goláně"
ve dnech 11. 5. 2018 a 12. 5. 2018 vždy od 19:00 do 22:00 hodin, - na jiném
místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky OZV č.
33/2004 podle čl. IV odst. 1 na travnatém pozemku Nadace T. Bati mezi
ulicemi Gahurova a Výletní, pořadatel: SENÁTOR 21, Štefánikova 1/65,
150 00 Praha, IČ: 06695205

Usnesení
66/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství při konání akce " Noc kostelů ve Štípě" dne 25. 5. 2018 od
18:00 do 23:00 hodin na Mariánském náměstí ve Štípě a prostranství
kostelíka u ul. Kostelecká, - na jiném místě než na veřejném prostranství
vymezeném přílohou vyhlášky OZV č. 33/2004 podle čl. IV odst. 1 u
kostelíka ul. Kostelecká ve Štípě, - k ukončení akce po 22. hodině, 2.
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst 1 po dobu konání akce, Pořadatel: Římskokatolická farnost
Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Štípa, IČO: 48471712

Usnesení
67/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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udělení výjimky k uskutečnění akce "Fesťáček 2018" dne 9. 6. 2018 od
12:45 do 22:00 hodin: - na jiném místě než na veřejném prostranství
vymezeném přílohou vyhlášky OZV č. 33/2004 podle čl. IV odst. 1 v areálu
Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. na ulici Mostní, pořadatel: Centrum
služeb a podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ: 25300083
Usnesení
68/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky k uskutečnění akce "1. výročí cukárny" dne 2. 6. 2018 od
11:00 do 22:00 hodin: - na jiném místě než na veřejném prostranství
vymezeném přílohou vyhlášky OZV č. 33/2004 podle čl. IV odst. 1 na
soukromém pozemku, dříve bývalé hřiště v místní části Salaš, pořadatel:
DMGO s.r.o., Březovská 209, 760 01 Zlín, IČO: 29199051

Usnesení
69/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
udělení výjimky Florbalovému klubu Panthers Otrokovice, spolek, IČO
70289361, se sídlem Štěrkoviště 1293, 765 02 Otrokovice, spočívající v
umožnění realizovat letní přípravu superligového florbalového "A" týmu na
Stadionu mládeže na ul. Hradská ve Zlíně na období od 14. 5. 2018 do 31. 8.
2018, vždy v pondělí, středu a pátek od 18:30 hod. do 20:00 hod.

Usnesení
70/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné,
kapesné, pojištění, cestovní náklady) na zahraniční pracovní cestu do
partnerských měst Limbach-Oberfrohna a Altenburg (Německo) pro: - Ing.
et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, - Vendulu Zambalovou, referentku
OKP pro zahraniční vztahy, - Bronislava Konečného, referenta OVS - řidiče,
a to ve dnech 25. - 27. 5. 2018,
bere na vědomí
zahraniční pracovní cestu do partnerských měst Limbach-Oberfrohna a
Altenburg (Německo) pro: - Dr. SiIlke Gester, tlumočnici, a to ve dnech 25.
- 27. 5. 2018.

Usnesení
71/9R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. j. 153/2R/2018 ze dne 22. 1. 2018 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: Základní umělecká škola, Zlín - Jižní
Svahy (IČO: 00226327), 5250 Kč, Koncert populární hudby „Rock and pop
and folk and zuš", Dílna Městského divadla ve Zlíně, 20.6.2018; pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy",
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele: Základní umělecká škola, Zlín - Jižní Svahy (IČO:
00226327), 5250 Kč, Koncert populární hudby „Rock and pop and folk and
zuš", Dílna Městského divadla ve Zlíně, 13.6.2018,
pověřuje
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Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení
72/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Základní umělecká škola B-Art, o.p.s.
(IČO: 29396662) , 66000 Kč, TANECVALMEZ 2018, 6. května 2018,
Městské divadlo Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
73/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO:
70883521), 106250 Kč, Zlín Design Week, 4.5. - 11.5.2018, Zlínský zámek,
OD 13, Baťův institut - platforma 14l15, náměstí - KOMA moduly, ul.
Soudní, ul. Školní, klub 204, Městské divadlo Zlín, Kongresové centrum
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
74/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele "Spolek LešetínZlín" (IČO: 22822054) , 24300 Kč, IV.
LEŠETÍN FEST, 1. září 2018, Lešetín II, parkoviště u hotelu Baltaci Atrium
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
75/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele "Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových
kurzů" (IČO: 26633221) , 26000 Kč, Akademie Václava Hudečka, koncert
„Krásné stavby s krásnou hudbou", 5. srpna 2018, Poutní chrám Narození P.
Marie, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
76/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele BIG BAND ZLÍN z.s. (IČO: 28551991) , 10850 Kč,
Koncerty populární taneční hudby, 4. července a 22. srpna 2018, Zlín,
náměstí Míru - podium
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
77/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele BIG BAND ZLÍN z.s. (IČO: 28551991) , 15500 Kč,
ODPOLEDNE V RYTMU - seriál pravidelných, nedělních tanečních
programů, 7. října - 31. prosince 2018 (ve 14 denních intervalech),
kongresový sál hotelu Moska Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
78/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele CANTICUM CAMERALE z.s. (IČO: 46276980) ,
34400 Kč, Miroslav Hromádka: Requiem (2017), listopad 2018, kostel sv.
Václava Sazovice, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
79/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (IČO:
25300083) , 5600 Kč, O Popelákovi, 16.10.2018, areál Centra služeb a
podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
80/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Cimbálová muzika Valášek Zlín, z.s. (IČO: 46308725)
, 25500 Kč, Vystoupení CM Valášek Zlín a CM Denica, 2. pol. 2018, Zlín,
Zlínský kraj a okolí
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení

Rada města Zlína
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81/9R/2018

schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele DUŠE ZPÍVEJ, z.s., centrum pro podporu kulturních
aktivit (IČO: 01966405) , 34400 Kč, Letní gospelové zpívání „Duše zpívej
2018", 8.-13.7.2018,Klub 204, Zlín,
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
82/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele DUŠE ZPÍVEJ, z.s., centrum pro podporu kulturních
aktivit (IČO: 01966405) , 32000 Kč, Koncert Duše zpívej 2018,
14.7.2018,Kongresové centrum Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
83/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Farní sbor Českobratrské církve evangelistické ve
Zlíně (IČO: 46311432) , 16200 Kč, Josef Vaňhara: Fotograf baťovského
Zlína, 13.9.-4.11.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
84/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele FOIBOS BOOKS s.r.o. (IČO: 25053728) , 30000 Kč,
OPEN HOUSE ZLÍN 2018 - Dny otevřených dveří - Pocta tvůrcům zlínské
architektury, září 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
85/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Fryštácká
Javořina z.s. (IČO: 68688181) , 49000 Kč, Vánoční zastavení s Fryštáckou
Javořinou a Záhorienkou, 8.12.2018 Mastr of rock na Čepkově

Usnesení
86/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Fryštácká Javořina z.s. (IČO: 68688181) , 28750 Kč,
IV. Odpoledne s dechovkou, 23.9.2018, náměstí Míru, Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
87/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČO: 48471178) , 18000
Kč, Spolupráce s hostujícím dirigentem, 2. pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
88/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČO: 48471178) , 50000
Kč, Podzimní koncet Velkého dechového orchestru města Zlína, 25.11.2018,
Kongresové centrum Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
89/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Charita Zlín (IČO: 44117434) , 7250 Kč, BARVY
PODZIMU „My jsme Valaši", 14. září 2018, Zálešná I/3222, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
90/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Charita Zlín (IČO: 44117434) , 4275 Kč, ADVENTNÍ
KONCERT „poděkování", prosincová sobota 2018, kostel svatého Filipa a
Jakuba, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
91/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Ing. Marek
Pánek, Náves 185, 760 01 Zlín-Prštné (IČO: 15110028) , 50000 Kč, ZE
ŽIVOTA PRŠTNÉHO, listopad 2018, Zlín-Prštné

Usnesení
92/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Inspirace Zlín z.s. (IČO: 04535341) , 28800 Kč,
Kouzelný svět papírových hradů a zámků, 2. pol. 2018, Alternativa Kulturní institut, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
93/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Inspirace Zlín z.s. (IČO: 04535341) , 28800 Kč,
RETRO SBÍRKY, 2. pol. 2018, Alternativa - Kulturní institut
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
94/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele KLUB H + Z - spolek pro využití odkazu Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z.s. , 25800 Kč, 20. vyročí Klubu H+Z
(vydání brožury o činnosti klubu, výstavy, přednášky, rozšíření digitální
mapy cesty H+Z), 1.7.2018 - 30.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
95/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
příspěvková organizace (IČO: 00094889) , 45000 Kč, 100 let v živých
obrazech, 28. října 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
96/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Masarykovo demokratické hnutí (IČO: 00271241) ,
20160 Kč, výstava Masarykův odkaz, 2. pol. 2018, Zlínský klub 204
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
97/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
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smlouvy pro žadatele Mgr. Zdeněk Novotný, Sokolská 3921, 760 01 Zlín
(IČO: 72026251) , 18908 Kč, Nedělní hudební dostaveníčka, 1.7.-7.10.2018,
park Komenského za ZK 204
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
98/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele
, 18000 Kč, Svatomartinské
variace - koncert komorní hudby, 11.11.2018, Vila T. Bati

Usnesení
99/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele NADĚJE, pobočka Zlín (IČO: 00570931) , 9375 Kč,
Vánoční jarmark na plácku u Tkalcovny NADĚJE Zlín, 13.12.2018,
Tkalcovna NADĚJE Zlín, Na Honech I 5540, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
100/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Orel jednota Zlín (IČ: 64467317) , 31250 Kč,
Přehlídka dětských sborů a schól 2018, 23.9.2018, Zlín - Jižní Svahy
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
101/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05 Zlín (IČ: 66604427) ,
25060 Kč, PODŘEVNICKÝ VERPÁNEK, přehlídka folk, country,
trampské písně, 16.9.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
102/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Petr Chlud, Křiby 4602, 760 05 Zlín (IČO: 66604427)
, 23400 Kč, JAZZOVÉ ODPOLEDNE, přehlídka zlínských JAZZ KAPEL,
26.8.2018, zámecký park ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
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veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
103/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Petr Chlud,
Křiby 4602, 760 05 Zlín (IČO: 66604427) , 32000 Kč, Výroční Vánoční
koncert „JAZZZUBS", 21.12.2018, 14l15 Baťův institut, popř. zámek Zlín

Usnesení
104/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Petr Vítek, Lesní 6781, 760 01 Zlín (IČO: 64461947) ,
11050 Kč, KONCERT SVOBODY, 17.11.2018, náměstí Míru Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
105/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Pěvecký sbor Radost, z.s. (IČO: 70927928) , 9180 Kč,
Vánoční koncert za doprovodu komorního orchestru, prosinec 2018, poutní
chrám Narození Panny Marie ve Štípě
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
106/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín
(IČO: 40995356) , 15750 Kč, ŽIVÝ BETLÉM, 26. prosince 2018,
prostranství před kostelem sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
107/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČO:
65822471) , 36250 Kč, Reprezentace města Zlína orchestrem SDOM Zlín na
Mezinárodním hudebním festivale v Miňsk Mazowiecki/Polsko a doplnění
částí uniforem muzikantů, 24. - 26. srpna 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
108/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČO: 49156071) , 13875
Kč, Účinkování složky Malá Vonica na festivalu ve Velké Bystřici - Lidový
rok, 1.9.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
109/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČO: 49156071) , 21875
Kč, Vánoční koncert Malá Scéna - všechny složky, 15.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
110/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Smíšený pěvecký sbor Dvořák, Zlín, z.s. (IČO:
48472336) , 12750 Kč, Vánoční koncert , 27.12.2018, kostel sv. Filipa a
Jakuba Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
111/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Společnost KT, z.s. (IČO: 22839674) , 41250 Kč,
Program výstav zahraničních umělců v galerii Kabinet T./továrna Zlín/, II.
pol. 2018, 12. tovární budova, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
112/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele VONICA 80, o.p.s. (IČO: 27709957) , 8168 Kč, První
pátky pro veřejnost s hosty, významnými osobnostmi folkloru a folklorními
soubory, 14.9.2018 a 7.12.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
113/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
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smlouvy pro žadatele VONICA 80, o.p.s. (IČO: 27709957) , 18428 Kč,
Účinkování na 28. Mezinárodním folklorním festivalu CIOF, IOV, Šumperk,
17.-19. srpna 2018 v Šumperku
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
114/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele VONICA 80, o.p.s. (IČO: 27709957) , 11385 Kč,
Účinkování v pořadu ke 150. výročí úmrtí sběratele lidových písní F. Sušila,
pořízení krojových součástek, srpen/září 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
115/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele VONIČKA Zlín z.s. (IČO: 49156527) , 9000 Kč,
Vánoční vystoupení včetně pořízení krojových součástek - rukávců, prosinec
2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
116/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy,
příspěvková organizace (IČO: 00226327) , 5775 Kč, Adventní koncert ZUŠ
Zlín - Jižní Svahy, prosinec 2018, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Jižních Svazích
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
117/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Zlínská astronomická společnost, z.s. (IČO: 46276475)
, 20000 Kč, Seriál akcí, přednášek a výstav na hvězdárně Zlín, II. pol. 2018,
Hvězdárna Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy

Usnesení
118/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Zlínská literární tržnice, z.s. (IČO: 07034962), 19500
Kč, 4. číslo Almanachu Zlínské literární tržnice, 2. pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
Usnesení
119/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ART ZLÍN z. s. (IČ: 22726306) , 60200
Kč, JAZZ DO REGIONU, červenec - prosinec 2018, Zelenáčová šopa
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
120/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele ART ZLÍN z. s. (IČO: 22726306) ,
79200 Kč, Koncerty žánru folk, country, bluegrass, rock, červenec - prosinec
2018, Zelenáčová šopa
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
121/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele AVION BIG BAND z.s. (IČO:
22735305) , 86625 Kč, AVION BIG BAND a host ve Zlíně, 11. listopadu
2018, Kongresové centrum ve Zlíně
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
122/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele AVION
BIG BAND z.s. (IČO: 22735305) , 380000.00 Kč, 18 BEIJING
INTERNATIONAL TOURISM FESTIVAL (BITF), 29.9.-4.10.2018, ČínaPeking
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
123/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Bartošův soubor, z.s. (IČO: 49156403) ,
57000 Kč, Vystoupení Bartošova souboru pro veřejnost, s tím související
doprava, pořízení a opravy krojů, soustředění, korepetice, úprava not a
choreografie, 2. pol. 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
124/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Bartošův
soubor, z.s. (IČO: 49156403) , 220000 Kč, Mezinárodní taneční festival,
28.9-4.10.2018, Peking, China
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
125/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Czech
Ensemble Baroque, z.s. (IČO: 22674209) , 135000 Kč, Bacha na Mozarta!,
2. pol. 2018, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
126/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele GOLDEN
APPLE CINEMA, a.s. (IČO: 27721469) , 100000 Kč, Filmový klub seniorů
(FKS), udržení zvýhodněné ceny pro FKS a podpora propagace, 4x měsíčně
dvě představení, II. pol. 2018, multikino GAC
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
127/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČO:
27721469) , 50000 Kč, MET New York a Královský balet Londýn ve Zlíně operní a baletní představení na filmovém plátně, přímé přenosy a záznamy,
II. pol. 2018, multikino v OC Zlaté jablko ve Zlíně
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje

- 26 -

Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
128/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČO:
48471178) , 617500 Kč, 19. Mezinárodní festival folklorních souborů a
dechových orchestrů FEDO Zlín 2018, 30.8 - 2.9.2018, Zlín, Vizovice,
Luhačovice, Fryšták, Otrokovice
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
129/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Klub společenských tanců Aleše a Dany
Mědílkových Zlín, z.s. (IČO: 68688393) , 54000 Kč, Vánoční cena KST
MĚDÍLKOVI a STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN, 22. prosince 2018,
Kongresové centrum Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
130/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Krajská galerie výtvarného umění ve
Zlíně, příspěvková organizace (IČO: 00094889) , 66000 Kč, Výstava
„Umění p(r)o práci", 25.9.-2.12.2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
131/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně, příspěvková organizace (IČO: 70947422) , 450000 Kč, Zlín čte a
studuje 2018, nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 2. pol. 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
132/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Pěvecký sbor Laetitia - Zlín, z.s. (IČO:
01278169) , 41663 Kč, Reprezentace města Zlína na mezinárodní sborové
soutěži Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby 2018 v
Bratislavě, 6.-9.12.2018, Bratislava
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
133/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Pěvecký sbor Laetitia - Zlín, z.s. (IČO:
01278169) , 45425 Kč, Vánoční koncert pěveckého sboru Cantica laetitia
včetně šití stejnokrojů, 26. prosince 2018, kostel Panny Marie na Jižních
Svazích ve Zlíně
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
134/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Robert Černý, Sládečkova 76, 715 00
Ostrava - Michálkovice (IČO: 45678898) , 90000 Kč, 28. setkání kytaristů,
4.- 5.10. 2018, Školní ulice, Sad Komenského, Zlín a Zelenáčova šopa,
Dlouhá 111, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
135/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z.s. (IČO: 65822471) , 31500 Kč, Účas na soutěžích mažoretek v ČR i
zahraničí, vč. pořízení soutěžních kostýmů a taneční pochodové obuvi,
soustředění a nastudování choreografie čtyř skupin mažoretek SDOM, II.
pol. 2018
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souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
136/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z.s. (IČO: 65822471) , 61250 Kč, Tradiční Vánoční koncert, vč.
soustředění SDOM na Vánoční koncert, korepetice a nákup notového
materiálu, 2. pol. 2018, Městské divadlo Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
137/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Společnost
KT, z.s. (IČO: 22839674) , 70000 Kč, Program výstav česko-slovenské
spolupráce II v galerii Kabinet T./ továrna Zlín/, II. pol. 2018, 12. tovární
budova, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
138/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z.s. (IČO:
46311360) , 47250 Kč, Korepetice, pořízení strun, klarinetových plátků a
krojového vybavení, oprava krojových součástek, rekvizit a hudebních
nástrojů, 2. pol. 2018, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
139/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Valašský soubor Kašava, z.s. (IČO:
46311360) , 105000 Kč, CIOFF 35. Folkmoot Festival, Waynesville, Severní
Karolína, USA, 17.7.-1.8.2018, Waynesville, Severní Karolína, USA
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
140/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský zámek o.p.s. (IČO: 29374511) ,
59625 Kč, ZLÍN DESIGN MARKET 2018, 24.-25.11.2018, zlínský zámek
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
141/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Zlínský
zámek o.p.s. (IČO: 29374511) , 100000 Kč, OD RAKOUSKA PO ČSSR výstavní soubor k 100. výročí obnovené české/československé státnosti a k
90. výročí využívání zámku městem a zlínskou veřejností, 1.8.-31.12.2018 (s
přestávkami), zámek Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
142/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský zámek o.p.s. (IČO: 29374511) ,
105000 Kč, Cyklus výstav v prostorách zlínského zámku, 1.7.-31.12.2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
143/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Zlínský zámek o.p.s. (IČO: 29374511) ,
112500 Kč, ZÁMEK ŽIJE - akce živého umění, 2. pol. 2018, zámek Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem
předmětné veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
144/9R/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
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Malenovice, z.s., IČO 18811221, 6000 Kč, Turnaj minipřípravek v hokejbale
hrající soutěže Morava - sever a Morava - jih
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
145/9R/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, 6000 Kč, Turnaj přípravek a minipřípravek
v hokejbale
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
146/9R/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, 4000 Kč, Turnaj mladších žáků v
hokejbale
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
147/9R/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, 9000 Kč, Zlínský pohár - dvoudenní turnaj
mladších žáků v hokejbale
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
148/9R/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 IHC
DEVILS ZLÍN, z.s., IČO 65823265, 5000 Kč, Turnaj elévů v in-line hokeji
(ročníky 2010 až 2011)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
149/9R/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 IHC
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DEVILS ZLÍN, z.s., IČO 65823265, 5000 Kč, Turnaj starších žáků (ročníky
2002 až 2004)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
150/9R/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 IHC
DEVILS ZLÍN, z.s., IČO 65823265, 5000 Kč, Turnaj mladších žáků
(ročníky 2005 až 2006)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
151/9R/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 IHC
DEVILS ZLÍN, z.s., IČO 65823265, 5000 Kč, Turnaj přípravek (ročníky
2007 až 2009)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
152/9R/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 IHC
DEVILS ZLÍN, z.s., IČO 65823265, 5000 Kč, Turnaj miniškoliček v in-line
hokeji (ročníky 2011 až 2012)
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
153/9R/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, 6000 Kč, Zlínský střevíček
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
154/9R/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, 10000 Kč, Zlín Vertikon cup U14
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pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
155/9R/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 Orel jednota
Zlín, IČO 64467317, 8000 Kč, Plavecké závody - Velikonoční cena
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
156/9R/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 RUGBY
CLUB Zlín, z.s., IČO 61715883, 7000 Kč, Zlínská Valaška, oblastní přebor
Moravy žáků v rugby - jaro 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
157/9R/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, 2500 Kč, Zlínský šachový turnaj
pro mládež - 2. turnaj 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
158/9R/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, 2500 Kč, Krajský přebor
starších žáků 5-ti členných družstev 2018
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
159/9R/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, O pohár primátora
města Zlína a hejtmana Zlínského kraje - Zlínský taneční festival
pověřuje
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Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
160/9R/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 Volejbalový
sportovní klub Zlín,z.s., IČO 00567931, 5000 Kč, Mezinárodní antukový
turnaj juniorů ve volejbale
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
161/9R/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 Zlínský
plavecký klub, z.s., IČO 22865047, 6000 Kč, Zlínský sandál
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
162/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 pro žadatele Festival Sporťáček, z.s., IČO 22839186,
50000 Kč, Wannado festival 2018

Usnesení
163/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 pro žadatele Juniorský maratonský klub, z.s., IČO
22902147, 40000 Kč, Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2018

Usnesení
164/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 pro žadatele Sportovně kulturní klub TATANKA, z.s., IČO
26545683, 5000 Kč, Volejbalový turnaj smíšených družstev

Usnesení
165/9R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní
akci v roce 2018 pro žadatele Šachový klub Zlín - Malenovice, z.s., IČO
22846883, 3000 Kč, Zlínský šachový turnaj pro mládež - 3. turnaj 2018

Usnesení
166/9R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 11/2018 tab.17 – navýšení, snížení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
167/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádostí statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014-2020 na realizaci projektu "Zlín, ulice Středová,
oprava komunikace a stezka pro cyklisty", a to podáním dvou žádostí: 1.
"Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita
"Bezpečnost dopravy" 2. "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka
pro cyklisty - aktivita "Cyklodoprava"
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy žádosti o dotaci
včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem žádosti a
ostatních dokumentů souvisejících s realizací projektu a jejím předložením
poskytovateli dotace,
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění: předfinancování a spolufinancování projektu "Zlín, ulice Středová,
oprava komunikace a stezka pro cyklisty" ve výši 15 361 182,00 Kč včetně
DPH po dobu realizace v roce 2019, na úhradu výdajů uvedených v
projektové žádosti o finanční dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu, kdy procentní míra podpory je 90 % ze způsobilých
výdajů projektu, v souladu s metodikou Integrovaného regionálního
operačního programu,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
168/9R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: Festival Sporťáček, z.s.,
IČO 22839186, na akci Wannado festival 2018 ve výši 200.000 Kč.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
169/9R/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 JaP
architects s.r.o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČO 26283107 jakožto
zhotovitelem, jejímž předmětem je projektová a inženýrská činnost v rámci
akce "Rekonstrukce objektu Mlýnská", s celkovou cenou za dílo ve výši 475
000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení

Rada města Zlína
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170/9R/2018

zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 101/7R/2018 ze dne 9. 4. 2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku vody a
zálivku 405 ks alejových a 103 ks ovocných stromů na území města Zlína
během vegetačního období roku 2018, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín Louky, Záhumenní V 321, PSČ 763 02, IČO: 60711086 za cenu Kč bez
DPH za jednu zálivku a max. počtem 5 zálivek během vegetačního období a
za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení"
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 405 ks alejových a 103
ks ovocných stromů na území města Zlína během vegetačního období roku
2018, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem
Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ
763 02, IČO: 60711086 za cenu 49 892,73 Kč bez DPH za jednu zálivku s
max. počtem 5 zálivek během vegetačního období a za dalších podmínek
uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení

Usnesení
171/9R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí daru ve výši 500,- Kč členům a místopředsedům okrskový
volebních komisí (bez zapisovatele a předsedy), kteří se zúčastní obou kol
doplňovacích voleb do Senátu PČR, obvod č. 78 - Zlín, které se uskuteční
18. a 19. 5. 2018; dar bude poskytnut pouze v případě konání druhého kola
doplňovacích voleb ve dnech 25. a 26. 5. 2018, a
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
darovacích smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Ondřej Běták, náměstek primátora

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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