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Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
19. schůze

8. 10. 2018

Usnesení
1/19R/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. 402/3
k.ú. Mladcová o výměře do 5 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na
pozemek p.č. 635/27 k.ú. Mladcová k budoucí výstavbě rodinného domu v
ulici Ostrá horka I, Zlín – Mladcová, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, na
dobu neurčitou, s účinností od data podpisu smlouvy, s výpovědní lhůtou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 605/1 k.ú. Mladcová, o výměře
do 45 m2 pro sjezd z komunikace a rozšíření příjezdu a přístupu na pozemek
p. č. 95/14 k. ú. Mladcová, dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín, ul.
Lešetín II, kabelové vedení NN“ a „Zlín, Drag Consulting, 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. 3186/7, p.č.
3186/10, p.č. 3187/3, p.č. 3516/1, p.č. st. 9167/2 k.ú. Zlín
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
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jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/19R/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 „Lhotka u Zlína,
přípojka NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 246/3 k.ú. Lhotka u Zlína
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
jakožto investorem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci
akce „STL plynovodní přípojka pro rodinnéý dům v ulici Fügnerova č.p.
1311, v obci Zlín, místní části Malenovice“, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 904/46 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/19R/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 Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
Praha 3, IČO 04084063, jakožto oprávněným na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační
vedení – optický kabel, metalický kabel, rozvaděče, přípojka NN, úplatně
jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012,
čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 310/160 k.ú. Prštné
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3124/10 k. ú. Zlín o výměře do
48 m2 za účelem umístění přístavby a rampy (schody) do sklepa k domu č.p.
6671 na ul. Podvesná VII na ul. ve Zlíně

Usnesení
8/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 768/481 k.ú. Zlín o výměře do 70 m2
za účelem údržby zeleně

Usnesení
9/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemky p.č. 1725 o výměře 726 m2, p.č. 1771 o výměře
284 m2, p.č. 1779 o výměře 10268 a p.č. 1783 o výměře 6645 m2 vše k.ú.
Příluky u Zlína za účelem zemědělského využití - pastva

Usnesení
10/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1208/4 k.ú. Kudlov o výměře do 45 m2
pro uskladnění dřeva

Usnesení
11/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 573/1 k.ú. Mladcová o celkové výměře do
9 m2 pro umístění nájezdové rampy pro bezbariérový přístup k bytovému
domu č.p. 313 na ul. Mokrá I, Zlín - Mladcová

Usnesení
12/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/4 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 pro
vybudování parkovacího stání a rekonstrukci přístupového chodníku k
bytovým jednotkám č.1, 2 v domě č.p. 869 na ul. Kotěrova ulici ve Zlíně

Usnesení
13/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře do 37 m2 pro
vybudování zpevněných ploch v rámci realizace přístavby k domu č.p. 6671
na ul. Podvesná VII ve Zlíně

Usnesení
14/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Ceník nájmů v Kongresovém centru Zlín dle přílohy č. 1, platný od 1.1.2019,
pověřuje
vedoucího Odboru Kulturní centrum Mgr. Petra Jordána k uzavření dodatků
k rámcovým smlouvám na krátkodobé nájmy Kongresového centra Zlín, na
základě kterých budou v rámcových smlouvách aktualizovány odkazy na
příslušné části schvalovaného nového ceníku.
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Usnesení
15/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 127 v domě č.p. 4786 na ul. Středová
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, 2) uzavření
Smlouvy o nájmu bytu č. 220 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, 3) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 314 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení, 4) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 414 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení, 5) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 616 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení, 6) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 714 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení, 7) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 806 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 7 k tomuto usnesení, 8) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 825 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 8 k tomuto usnesení, 9) uzavření Smlouvy o
nájmu bytu č. 827 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 9 k tomuto usnesení, 10) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 920 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je

-4-

zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 10 k tomuto usnesení, 11) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 922 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 11 k tomuto usnesení, 12) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1025 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 12 k tomuto usnesení, 13) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1027 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 13 k tomuto usnesení, 14) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1116 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 14 k tomuto usnesení, 15) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1221 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 15 k tomuto usnesení, 16) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 110 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 16 k tomuto usnesení, 17) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 703 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 17 k tomuto usnesení, 18) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 206 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 18 k tomuto usnesení, 19) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 228 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 19 k tomuto usnesení, 20) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 518 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
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zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 20 k tomuto usnesení, 21) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 519 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 21 k tomuto usnesení, 22) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 727 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 22 k tomuto usnesení, 23) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 824 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 23 k tomuto usnesení, 24) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 916 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 24 k tomuto usnesení, 25) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 922 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 25 k tomuto usnesení, 26) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1021 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 26 k tomuto usnesení, 27) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1029 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 27 k tomuto usnesení, 28) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1117 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 28 k tomuto usnesení, 29) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1121 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č.29 k tomuto usnesení, 30) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 1206 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
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zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 30 k tomuto usnesení, 31) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 807 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 31 k tomuto usnesení, 32) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 911 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 32 k tomuto usnesení, 33) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 215 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 33 k tomuto usnesení, 34) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 323 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 34 k tomuto usnesení, 35) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 422 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 35 k tomuto usnesení, 36) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 508 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 36 k tomuto usnesení, 37) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 708 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 37 k tomuto usnesení, 38) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 327 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 38 k tomuto usnesení, 39) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu č. 508 v domě č.p. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je
zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za
dalších podmínek dle přílohy č. 39 k tomuto usnesení,
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
16/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu)
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na
dobu určitou do 31. 5. 2019, s možností postupného prodlužování až na dobu
neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2018, b) uzavření
Dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000181009, uzavřené dne
25.7.2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jehož předmětem
je snížení předmětu nájmu o kůlnu o výměře 6,66 m2, c) uzavření Smlouvy
o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p.
4786 na ul. Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou do
30. 4. 2019, s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy, za nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 11. 2018, d) uzavření Dohody o
ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10. 2018, e) uzavření
Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v domě č.p. 726
na ul. Podvesná IX ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, ke dni 31. 10. 2018, f)
uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale
bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, na dobu určitou do 31. 1. 2019, s možností postupného prodlužování až
na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 28 Kč/m2/měsíc, s
účinností ode dne 1. 11. 2018, g) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale
bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o
velikosti 1 + 0, ke dni 31. 10. 2018, h) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro
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seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné
ve výši 28 Kč/m2/měsíc, s účinností ode dne 1. 11. 2018,
pověřuje
příslušného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv,
dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
17/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000150473,
uzavřené dne 25.3.2015, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
jakožto nájemci,
jehož předmětem je úprava výměry sklepní kóje přináležející k bytu č. v
domě č.p. 3297 na ul. Školní ve Zlíně, b) uzavření Dodatku č. 6/2018 ke
smlouvě o nájmu bytu č. 4000130191, uzavřené dne 13.2.2013, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a paní
bytem
jakožto nájemkyní, jehož předmětem je úprava výměry
sklepní kóje,přináležející k bytu č. v domě č.p. 3297 na ul. Školní ve Zlíně,
c) uzavření Dodatku č. 4/2018 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000111021,
uzavřené dne 7.11.2011, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jehož předmětem je
úprava výměry sklepní kóje přináležející k bytu č. v domě č.p. 3297 na ul.
Školní ve Zlíně,
pověřuje
odpovědného náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí dodatků,
jejich uzavřením a podpisem.
schvaluje
prominutí nájemného nájemníkům bytů za užívání sklepních prostor
bytového domu čp. 3297 na ulici Školní ve Zlíně po dobu rekonstrukce

Usnesení
18/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
neprodloužení nájmu bytů z důvodu neplacení nájemného a následné podání
žaloby o vyklizení bytů dle tabulky č. 3, pokud nebudou byty vyklizeny a
vráceny nájemníky na základě výzvy.

Usnesení
19/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) podání výpovědi z nájmu bytu č.
v domě č.p. 4206 na ul. Vodní ve
Zlíně panu
dle §
2283 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v
případě nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu, b) podání
výpovědi z nájmu bytu č.
domě č.p. 4206 na ul. Vodní ve Zlíně paní
dle § 2283 odst.
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1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v případě
nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu, c) podání žaloby o
vyklizení bytu zvláštního určení č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve
Zlíně na pana
dle § 2301, odst. 1,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Usnesení
20/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) vyřazení žádosti paní
z
evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby a
vrácení částky 1 000 Kč (dar do Fondu na opravy a modernizace bydlení)
zaplacené při podání žádosti, b) vyřazení žádosti manželů
z evidence žadatelů
o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby.

Usnesení
21/19R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
a) usnesení Rady města Zlína, číslo 25/1R/2018 ze dne 8. 1. 2018, ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č.
v domě na
ulici Vodní ve Zlíně paní
, dle § 2283 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v
platném znění a podání žaloby o vyklizení bytu v případě nevrácení bytu
dohodou", b) část usnesení Rady města Zlína, číslo 90/4R/2018, bod c) ze
dne 26. 2. 2018, ve znění: "Rada města Zlína schvaluje mimořádné přidělení
bytu o velikosti 2 + kk v domě na ulici Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve
Zlíně manželům
a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy", c) část usnesení Rady města
Zlína, číslo 45/16R/2018, bod b) ze dne 27. 8. 2018, ve znění: "Rada města
Zlína schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 + kk v domě na ulici
Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně paní
trvale
bytem
a to na dobu určitou 1/2 roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání
bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy", d) část usnesení
Rady města Zlína, číslo 45/16R/2018, bod c) ze dne 27. 8. 2018, ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje mimořádné přidělení menšího bytu o velikosti 1
+ kk v domě na ulici Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně paní
a to na dobu
určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy, za podmínky vrácení stávajícího bytu".

Usnesení
22/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt paní
b) udělení výjimky z Pravidel
poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína
a opětovné přijetí žádosti o městský byt paní
trvale bytem
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včetně navrácení bodů, c) mimořádné přidělení
jiného bytu o velikosti 1 + kk v domě na ulici Okružní 4699 nebo Středová
4786 ve Zlíně, ve 12. nadzemním podlaží, panu
trvale bytem
a to na dobu určitou 1/2 roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání
bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za podmínky
vrácení stávajícího bytu,
zamítá
d) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti o městský byt paní
trvale bytem
e) udělení výjimky z
Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního
města Zlína a přijetí aktualizace žádosti o městský byt paní
zastoupené opatrovníkem
statutárního města Zlín, paní
f) mimořádné
přidělení bytu o velikosti 2 + kk panu
trvale bytem
g) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o
velikosti 1 + kk v domě na ulici Okružní 4699 ve Zlíně panu
Usnesení
23/19R/2018

Rada města Zlína
zamítá
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně panu
, trvale
bytem
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování
bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby v bytech k tomu určených v
majetku statutárního města Zlína, přijetí a zařazení žádosti o nájem bytu pro
seniory a zdravotně postižené osoby do evidence žadatelů panu
c) mimořádné
přidělení bytu v domě s byty zvláštního určení č.
v domě č.p. 292 na ul.
Broučkova ve Zlíně - Přílukách panu
trvale bytem
schvaluje
d) v případě nevrácení bytu č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve
Zlíně - Přílukách dohodou, podání žaloby o vyklizení předmětného bytu na
pana
trvale bytem
e)
mimořádné přidělení většího bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby v
domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně paní
trvale
bytem
s podmínkou vrácení stávajícího bytu č.
v
domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně.

Usnesení
24/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a
garážové jednotky dle přílohy č. 1.

Usnesení
25/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
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nájem dle přiloženého seznamu č. 164, jakožto nájemci, jejichž předmětem
je nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání na dobu
neurčitou od 1. 11. 2018 za nájemné dle nabídky s výpovědní lhůtou dle
občanského zákoníku,
pověřuje
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
26/19R/2018

Rada města Zlína
zamítá
prominutí 3 měsíční výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu garážového stání č.
v objektu garáží PPS 3, Podlesí II ve Zlíně u nájemníka

Usnesení
27/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
28/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi Zlínským krajem, se
sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jakožto poskytovatelem
dotace a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto příjemcem dotace na pořízení nové požární
techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů místní části Zlín-Klečůvka, do výše 300 000 Kč, současně však
maximálně 16,67% celkových způsobilých výdajů projektu, s termínem
realizace projektu do 30.6.2019.

Usnesení
29/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
navedení části jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, nacházející se v
místní části Zlína - v Kostelci (k.ú. Kostelec u Zlína), do majetku
statutárního města Zlína, rozsah a specifikace jednotlivých úseků kanalizace
je uveden v příloze č. 1 - 3.

Usnesení
30/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- změnu č. 1 Směrnice č. 12/SM/2016 o veřejných zakázkách, dle přílohy č.
1 tohoto usnesení - změnu č. 3 Směrnice č. 5/SM/2016 o veřejných
zakázkách malého rozsahu, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Usnesení
31/19R/2018

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Rekonstrukce ul. prostoru v ulici tř. 2. května, Zlín", zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení, a to dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení
32/19R/2018

Rada města Zlína
ruší
zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín", zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení, a to dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení
33/19R/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
„Zajištění výkonu zadavatelských činností se soutěžním dialogem na Návrh
rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně“,
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast kultury, 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: členové: člen Rady města Zlína, odpovědný za
oblast kultury Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování Romana
Červíková, Odbor právní náhradníci: člen Rady města Zlína, odpovědný za
oblast investičních akcí Aleš Ambros, oddělení prostorového plánování
Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
34/19R/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 „Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín –
Zálešná“
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast městské zeleně, realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : člen Rady města Zlína odpovědný
pro oblast městské zeleně Vladana Uvízlová, Odbor městské zeleně Marie
Kunstová, Odbor právní n á h r a d n í c i : člen Rady města Zlína
odpovědný pro oblast dopravy Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
35/19R/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
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„Ošetření dřevin ve vybraných lokalitách města Zlína 2018“ rozdělené na
části 1 - 5
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast městské zeleně, realizací
některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích
podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit
účastníka v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
- komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: 1. odpovědný člen Rady města
Zlína pro oblast městské zeleně 2. Petra Halašková, Odbor městské zeleně 3.
Marie Kunstová, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. odpovědný člen Rady
města Zlína pro oblast dopravy 2. Zuzana Hegmonová, Odbor městské
zeleně 3. Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
36/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Rozšíření komunikační infrastruktury MMZ - aktivní
část sítě MAN II“,
pověřuje
člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast IT, realizací některých
úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a
jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v
zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s
uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení: č l e n o v é : člen Rady města Zlína,
odpovědný za oblast IT Zdenka Bačová, vedoucí Odboru informatiky Blanka
Semelová, Odbor právní n á h r a d n í c i : člen Rady města Zlína,
odpovědný za oblast realizace investičních akcí Michal Kočenda, Odbor
informatiky Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
37/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu, Mladcová" 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 "Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke
hřbitovu, Mladcová", a to dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., se
sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice,
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, IČO: 48035599, s nabídkovou
cenou 7 882 746 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.
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Usnesení
38/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín,
ulice Dřevnická, úprava veřejného prostoru u škol včetně místních
komunikací”, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s §
3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání
veřejných zakázek, - výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím
řízení „Zlín, ulice Dřevnická, úprava veřejného prostoru u škol včetně
místních komunikací“, a to dodavatele KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky
386, 76001 Zlín, IČO 42340802, s nabídkovou cenou 12.735.072 Kč bez
DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
39/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření jednotlivých veřejnoprávních smluv v souladu s ust. § 63 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na výkon přenesené působnosti v
souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
nám. Míru 12, Zlín, IČ: 00283924 a obcemi : Březnice, se sídlem Březnice
485, PSČ: 760 01, IČO : 48471828 Březůvky, se sídlem Březůvky 1, PSČ:
763 45, IČO : 00283843 Hostišová, se sídlem Hostišová – Horňák č. 100,
PSČ: 763 01, IČO : 00568562 Hvozdná, se sídlem Hvozdná 210, PSČ: 763
10, IČO : 00283991 Kaňovice, se sídlem Kaňovice 45 , PSČ: 763 41, IČO :
00226238 Karlovice, se sídlem Karlovice 47 , PSČ: 763 02, IČO : 46276076
Kašava, se sídlem Kašava 217, PSČ: 763 19, IČO : 00284050 Lhota, se
sídlem Lhota 265 , PSČ: 763 02, IČO : 00568635 Lukoveček, se sídlem
Přílepská 120 , PSČ: 763 16, IČO : 70871264 Ostrata, se sídlem Ostrata 23 ,
PSČ: 763 11, IČO : 70910740 Provodov, se sídlem Provodov 28 , PSČ: 763
45, IČO : 00284378 Racková, se sídlem Racková 45 , PSČ: 760 01, IČO :
00284386 Velký Ořechov, se sídlem Velký Ořechov 19, PSČ: 763 07, IČO :
00284637 Vlčková, se sídlem Vlčková 136 , PSČ: 763 19, IČO : 00568767
Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem 4. května 68 , PSČ: 763 11, IČO :
75158094 v souladu se vzorovým návrhem smlouvy dle přílohy
pověřuje
primátora statutárního města Zlína podpisem předmětných smluv

Usnesení
40/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 ze dne 5. 3. 2018,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín jako objednatelem a společností ellement
architects s.r.o., IČO: 05274885, se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín jako
zhotovitelem na "Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci
městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně", jehož předmětem je posunutí
dílčího termínu z původního 5. 11. 2018 na nový termín 5. 4. 2019 a termínu
ukončení plnění z původního termínu 5. 3. 2019 na termín nový 5. 8. 2019 a
navýšení ceny díla o 115 000 Kč bez DPH,
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného za oblast realizace investičních akcí
dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a
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podpisem.
Usnesení
41/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Zlín - křižovatka
ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“ ze dne 11. 8.
2017, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností EUROVIA
CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:
45274924, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 1 089 558,03 Kč bez DPH
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy, dojednáním
ostatních náležitostí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a jeho podpisem.

Usnesení
42/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Zlín - Revitalizace ulice J. A. Bati"
mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem: Ing. Kamil
Prokůpek, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO: 72318481 za cenu 240
000 Kč bez DPH s termínem plnění do 30. 7. 2019 a
pověřuje
člena Rady města Zlína kompetentního pro oblast dopravy, dojednáním
všech potřebných náležitostí Smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4400140098 na služby
"Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon
autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního
prostoru", uzavřené mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 002 83 924 jako objednatelem, a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO: 016 43 541 jako zhotovitelem, jehož předmětem je posunutí termínu
vypracování dokumentace pro provádění stavby do 31. 10. 2018 a navýšení
ceny za dílo o 35 000 Kč bez DPH,
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy, dojednáním všech
potřebných náležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
44/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby VZMR I. kategorie - zhotovení
projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a současně i
stavební povolení „Centrální park Jižní Svahy - III. etapa – Vodní biotop“,
mezi statutárním městem Zlín, Nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
jako objednatelem a zhotovitelem Doc. Ing. Pavel Šimek, místo podnikání
Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129 za cenu 268 140,00 Kč
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bez DPH a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
náměstka primátora pro oblast městské zeleně dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
Usnesení
45/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce VZMR I. kategorie „Revitalizace
prostoru v okolí odstraněného torza Shopping City Zlín, Jižní Svahy – II.
etapa “, mezi statutárním městem Zlín, Nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a zhotovitelem PLÁN 5, s.r.o. se sídlem U
Hřiště 75, Mladcová, 760 01 Zlín, IČO: 29209706 za cenu 322 850,00 Kč
bez DPH a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
náměstka primátora pro oblast městské zeleně dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
46/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na VZMR I. kategorie - stavební práce “Úprava
veřejného prostoru na Majáku p.č. 949/2 k.ú. Zlín s výstavbou nového hřitě
na pétanque” mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem Lubomír Maděra, místo podnikání Zálešná IV 1175, 760 01
Zlín, IČO: 18152163 za cenu 360 559,35 Kč bez DPH a za dalších podmínek
uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení

Usnesení
47/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností SPORT
Construction a.s., se sídlem Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO 27752771, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je čistění a
dekomprese trávníku 3. generace na fotbalovém hřišti Zlín - Paseky, s
celkovou cenou služby ve výši 154 152 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
48/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800180042 na dodávku a montáž
herních prvků Letadlo ELEKTRA, bedna BATA, Lucanus s rukávem pro hř.
č. 101 Zlín, Zálešná, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem hřiště.cz, s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00
Brno, IČO: 28354303, kterým se mění termín dodání a montáže prvků na
nově sjednaný termín nejpozději do 31. 10. 2019 a platební podmínky beze
změny sjednané ceny díla tak, že zhotovitel je oprávněn fakturovat zálohu ve
výši 50% sjednané ceny díla po objednatelem provedené kontrole
rozpracovanosti výroby objednaných herních prvků
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Usnesení
49/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor mezi Českou
republikou - Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, Praha
5, IČO 00006963 jako půjčitelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru
12, 761 40 Zlín, IČO 00283924, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je
prodloužení výpůjčky prostor, nacházejících se v 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP
budovy č.p. 3792, která je součástí pozemku p.č. st. 4439 o celkové výměře
710,3 m2 a parkovacích stání č. 5, č. 6 a č. 7 nacházejících se v 1. podlaží
přístavby budovy (garáže) na pozemku p.č. st. 6742, v k.ú. Zlín, obci Zlín k
zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti, a to na dobu určitou
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
pověřuje
primátora/ku, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho uzavřením a
podpisem.

Usnesení
50/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Havarijní oprava opěrné zdi u
objektu SMZ, Okružní 5550, Zlín" mez statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
STaDO, s.r.o., se sídlem Okružní 4550, 760 05 Zlín, IČO: 46345191, jako
zhotovitelem, za celkovou cenu 779.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.01.2019 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma spočívající ve: A) zřízení:
1) 1 pracovního místa "referent" v oddělení vodního hospodářství, Odbor
životního prostředí a zemědělství, 2) 1 pracovního místa "údržbář" v
samostatném oddělení prevence kriminality a sportovišť; B) prodloužení
doby určité, na kterou bylo zřízeno 1 pracovní místo "zahradní architekt" v
Odboru městské zeleně, přímo podřízené vedoucímu odboru, a to na dobu
neurčitou; C) změnu názvu 1 pracovního místa "zahradní architekt" přímo
podřízeného vedoucímu Odboru městské zeleně na "technik" a jeho zařazení
do oddělení městské zeleně - Jižní Svahy, Odbor městské zeleně.

Usnesení
52/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Hodnocení dřevin ve vybraných
lokalitách města Zlína a revize stavu již dříve hodnocených ploch“, mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a zhotovitelem SAFE TREES, s.r.o. se sídlem
Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ: 26935287 za cenu 426 000,00
Kč bez DPH a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto
usnesení
pověřuje
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člena Rady města Zlína, odpovědného za oblast městské zeleně, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy
Usnesení
53/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. 1800180001 na koupi
dřevní hmoty v roce 2018 mezi prodávajícím statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a kupujícím Petr Machů,
místo podnikání Příluky, Horní Dědina 409, 760 01 Zlín, IČ: 66603153,
kterým se v důsledku kůrovcové kalamity snižují s účinností od 22. 10. 2018
ceny za výkup dřevní hmoty – smrk v poptávkovém listu dle zdůvodnění a
pověřuje
náměstka primátora pro oblast městské zeleně dojednáním ostatních
náležitostí dodatku smlouvy, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
54/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Česká společnost pro ochranu netopýrů,
Viničná 1594/7/ Katedra zoologie přF UK, 128 00 Praha 2, 47000 Kč,
Odborné poradenství a konzultace v terénu k problematice a řešení
konfliktních situací výskytu netopýrů na území města Zlína a blízkého okolí
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
55/19R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ pro
žadatele Dobré ruce, z. s., Klabalská I/4289, 760 01 Zlín, 65000.00 Kč,
Pořízení nábytku a vybavení pro kočky, nákup odchytových klecí, venkovní
voliéra pro kočky a vytvoření nových webových stránek
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
56/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
8367 Kč, Odkanalizování objektů
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
57/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 20000 Kč, Odkanalizování objektů
pověřuje
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RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
58/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
18392 Kč, Odkanalizování objektů
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
59/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava,
Ph.D. Eva Poiselová, Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ: 75676753, 22750
Kč, Kastrace opuštěných koček odchycených na území statutárního města
Zlína
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
60/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava,
Ph.D. Eva Poiselová, Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ: 75676753,
47550.00 Kč, Kastrace fen a psů umístěných na Útulku pro zvířata v nouzi
Zlín - Vršava
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
61/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava,
Ph.D. Eva Poiselová, Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ: 75676753,
25892 Kč, Pokračování v čipování útulkových psů
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
62/19R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ pro
žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava, Ph.D. Eva Poiselová,
Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ: 75676753, 79000 Kč, Vysílání
internetového TV pořadu "Němé tváře"
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souhlasí s pověřením
náměstka primátora odpovědného za oblast životního prostředí, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
63/19R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ pro
žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava, Ph.D. Eva Poiselová,
Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ: 75676753, 50000 Kč, Reklamní spoty
v OC Zlaté jablko jako forma propagace útulku
souhlasí s pověřením
náměstka primátora odpovědného za oblast životního prostředí, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
64/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava,
Ph.D. Eva Poiselová, Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ: 75676753,
23000 Kč, Vakcinace přijatých koťat, případně koček v Útulku pro zvířata v
nouzi Zlín - Vršava
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
65/19R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ pro žadatele
ZO ČSOP Buchlovice, pobočný spolek, Kostelní 403, 768 08 Buchlovice,
IČ: 70967318, 25000 Kč, Finanční zajištění péče o zraněné či jinak potřebné
živočichy z k.ú. Zlín a území ORP Zlín
souhlasí s pověřením
náměstka primátora odpovědného za oblast životního prostředí, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
66/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
20000 Kč, Odkanalizování objektů
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením.
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Usnesení
67/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace pro žadatele Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum
odborné přípravy, příspěvková organizace (IČ: 14450500), 40000.00 Kč,
Baťův Zlín a putování po stopách známých osobností spojených s městem –
výměnný pobyt spřátelených škol z partnerských měst Zlín – Chorzów
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace pro žadatele Atletický klub Zlín, z.s. (IČ: 00350834), 18000.00 Kč,
Tradiční atletický mítink pro mládež a dospělé – Memoriál P. Kozubka, O.
Kalužové, H. Richtera v Chorzówe.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního
města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace pro žadatele Atletický klub Zlín, z.s. (IČ: 00350834), 15000.00 Kč,
Atletický mítink „Zlín 2018“
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "DRAKIÁDA“ dne
11. 10. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství
Centrálního parku na Jižních Svazích u II. segmentu, pořadatel: Dům dětí a
mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01
Zlín, IČO: 75833514

Usnesení
71/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích při konání akce "Pouť ke svatému
Vendelínovi" dne 20. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 hodin na prostranství u
hradu Malenovice, pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 00089982
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Usnesení
72/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Den otevřených
dveří v Památníku Tomáše Bati" dne 28. 10. 2018 od 11:00 do 17:00 hodin
na jiném místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č.
33/2004, na prostranství pozemní komunikace před památníkem a přilehlém
parkovišti, pořadatel: Statutární město Zlín, OKaPP, nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924

Usnesení
73/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Lampiónový průvod
s Ptáčaty" dne 31. 10. 2018 od 17:00 do 18:30 hodin: - na jiném místě, než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 před budovou
a v zahradě Mateřské školy ul. Dětská (start i cíl), pořadatel: Mateřská škola
Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Dětská 4698, 760 05 Zlín, IČ:
71006974

Usnesení
74/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Misijní neděle" dne
21. 10. 2018 od 8:00 do 13:00 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 u kostela Sv. Filipa a
Jakuba, pořadatel: Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín,
Sadová 149, 760 01 Zlín, IČ: 40995356

Usnesení
75/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Stezka odvahy
Halloweenským lesem" dne 3. 11. 2018 od 14:00 do 20:00 hodin na jiném
místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství Lesoparku na Podlesí Jižní Svahy, pořadatel: Dům dětí a
mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01
Zlín, IČ: 75833514

Usnesení
76/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Svatomartinský
průvod ve Velíkové" dne 8. 11. 2018 od 16:00 do 18:30 hodin na jiném
místě, než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
prostranství u kaple sv. Cyrila a Metoděje, pořadatel: Centrum pro rodinu
Vizovice z. s., Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, IČ: 22856919

Usnesení
77/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako půjčitelem a Filharmonií Bohuslava
Martinů, o.p.s., náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO: 27673286
jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy
pověřuje
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Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, uzavřením smlouvy a jejím
podpisem.
Usnesení
78/19R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
doporučení pracovní skupiny Pro optimalizaci rozsahu Městské památkové
zóny Zlín
ukládá
náměstkovi primátora pro kulturu zajistit zpracování odborného dokumentu
k podání žádosti na Ministerstvo kultury o optimalizaci rozsahu Městské
památníkové zóny Zlín.

Usnesení
79/19R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30 000,00 Kč organizaci
Rodinné centrum Kroměříž, z.s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO:
04412672,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
80/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 1 směrnice č. 5/SM/2017, o veřejnosprávní kontrole na místě, dle
přílohy

Usnesení
81/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na stavební práce
"Realizace překládky sítě elektronických komunikací", - uzavření smlouvy o
realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 002 83 924 a
společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 040 84 063, jejímž předmětem je
překládka sítě elektronických komunikací, provedená v rámci veřejné
zakázky na stavební práce "Zlín, Příluky: Revitalizace prostoru mezi
obytnou zástavbou a průmyslovou zónou", za cenu ve výši 659 973 Kč,
přičemž překládka ze Zákona o elektronických komunikací je mimo předmět
daně z přidané hodnoty,
pověřuje
člena Rady města Zlína kompetentního pro oblast dopravy, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření" 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 "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
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Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření", a to dodavatele
EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČO: 45274924, odštěpný závod oblast Morava, s nabídkovou cenou: 37
888 258,53 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Usnesení
83/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. Operační plán zimní údržby statutárního města Zlína dle přílohy č. 1, 2.
Plán zimní údržby statutárního města Zlína pro kalamitní stavy dle přílohy č.
2, 3. Návrhy mapových částí zimní údržby statutárního města Zlína dle
příloh č. 3 a 4, 4. Rozsah zimní údržby statutárního města Zlína a) místní
komunikace dle důležitosti : - I. pořadí 44,256 km - II. pořadí 15,638 km III. pořadí 204,923 km - ruční úklid 0,162 km místní komunikace celkem
264,978 km údržba točen MHD I. pořadí 15 900 m2 b) chodníky dle
důležitosti : - I. pořadí 15,846 km - II. pořadí 45,156 km - III. pořadí 73,313
km - IV. pořadí (ruční údr.) 29,771 km chodníky celkem 164,086 km c)
přechody dle důležitosti : - I. pořadí 14 ks - II. pořadí 15 ks - III. pořadí 40 ks
přechody celkem 69 ks d) Lávky a mosty : lávky a mosty celkem 14 ks e)
ostatní plochy ( městské parkoviště ) : - I. a II. pořadí 25 066 m2 ostatní
plochy celkem 25 066 m2 f) parkovací plochy s parkovacími automaty : - I.
pořadí 18 ks celkem 18 ks komunikace v Továrním areálu a areálu Rybníky
: - I. pořadí 0,486 km - II. pořadí 1,264 km - III. pořadí 3,648 km
komunikace celkem : 5,398 km g) chodníky v Továrním areálu a areálu
Rybníky : - I. pořadí 0 km - II. pořadí 0,277 km - III. pořadí 0,160 km
chodníky celkem : 0,437 km h) zastávky MHD : - I. pořadí 23 ks - II. pořadí
115 ks - III. pořadí 135 ks celkem 273 ks i) rozmístění 725 ks posypových
kontejnerových nádob a jednorázově bez doplnění 416 ks pytlů s posypovým
materiálem j) složení Městského operačního štábu statutárního města Zlína
k řešení kalamitních situací, dle Plánu zimní údržby města Zlína pro
kalamitní stavy - dle přílohy č. 2. a
pověřuje
člena Rady města Zlína odpovědného pro oblast dopravy, dojednáním
ostatních náležitostí Dodatku č. 10 k Rámcové smlouvě o zajištění
úklidových prací na území statutárního města Zlína č. 4400150007 a jeho
podpisem.

Usnesení
84/19R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. vítězný návrh loga Památníku Tomáše Bati autora STUDIO 6.15 s.r.o.,
IČO 26936453, se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, dle přílohy č. 3 2.
uzavření licenční smlouvy na užívání výše uvedeného loga s výše uvedeným
autorem, za podmínek stanovených v příloze č. 4, 3. poskytnutí skicovného
ve výši 3.000 Kč autorům log dle přílohy č. 5
pověřuje
primátora města: 1. dojednáním ostatních náležitostí výše uvedené licenční
smlouvy na užívání loga Památníku Tomáše Bati a jejím uzavřením a
podpisem, 2. dojednáním ostatních náležitostí smluv o poskytnutí výše
uvedeného skicovného a jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení

Rada města Zlína
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85/19R/2018

schvaluje
dohodu o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, na
straně jedné, a
oba trvale bydlištěm
na straně druhé, týkající stavby bez č. p. na pozemku st. p. č. 6119,
k. ú. Zlín, za podmínek uvedených v příloze tohoto usnesení,
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast správy majetku dojednáním
ostatních náležitostí uvedené dohody, včetně stanovení dalších případných
podmínek ze strany statutárního města Zlína, a uzavřením a podpisem
uvedené dohody.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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