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

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
22. schůze

12. 11. 2018

Usnesení
1/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a Technickými službami Zlín,s.r.o., Zlín - Louky,
Záhumení V 321, 763 02, IČO 60711086, jakožto vlastníkem sloupu
veřejného osvětlení a
jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je přeložka
stávajícího stožáru veřejného osvětlení, včetně napájecího kabelu z pozemku
p.č. 645/23 k.ú. Zlín na pozemek p.č. 645/4 k.ú. Zlín, na dobu určitou - po
dobu provádění stavebních prací, dle podmínek Technických služeb Zlín,
s.r.o.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/22R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 6/19R/2018 ze dne 8. 10. 2018 ve znění:
"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"
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 pozemky p.č. 310/158, p.č. 310/160 vše k.ú. Prštné

-1-

pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
3/22R/2018

Rada města Zlína
chvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Montessori Zlín o.s., Buková 1722, Zlín, IČO 27048934, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky nebytových prostor v
1. nadzemním podlaží budovy č.p. 344, ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně o
výměře 175,6 m2 (Centrum přirozeného vzdělávání pro děti a rodiče) ke dni
31.12.2018.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č. st. 5456 k.ú. Zlín o výměře 16 m2

Usnesení
5/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1731 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 130
m2

Usnesení
6/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 768/29 k.ú. Zlín o výměře do 270 m2

Usnesení
7/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 1183/6 k.ú. Prštné o výměře do 180 m2

Usnesení
8/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře do 40
m2

Usnesení
9/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 980/34 k.ú. Zlín o výměře do 45
m2

Usnesení
10/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře do 40
m2
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Usnesení
11/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část střešní plochy budovy č.p. 4509, ul. Družstevní, Zlín
o výměře do 1 m2 pro umístění antén

Usnesení
12/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4699, ul. Okružní ve Zlíně o výměře 87,42 m2 z důvodu změny
právní subjektivity stávajícího nájemce

Usnesení
13/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/7 k.ú. Zlín o výměře do 120 m2 pro
umístění branky, oplocení a pro údržbu zaužívané plochy

Usnesení
14/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 pro
vybudování přístupového chodníku, parkovacího stání, zpevněných ploch,
uložení drenážního štěrkopísku a vybudování ocelového schodiště k
přístavbě domu č.p. 6724 na ul. Podvesná XIII, Zlín

Usnesení
15/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/76 k.ú. Zlín o výměře do 160 m2 pro
údržbu zeleně a výsadbu ovocných stromů

Usnesení
16/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 1119/99 a p.č. 1119/139 k.ú. Zlín o
výměře do 58 m2 pro sjezd z budoucího parkoviště na komunikaci

Usnesení
17/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/34 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 pro
vybudování přístupového chodníku a parkovacího stání k přístavbě domu
č.p. 5980 na ul. Na Včelíně, Zlín

Usnesení
18/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto nájemcem a budoucím oprávněným a
Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
IČO 70890013, jakožto pronajímatelem a budoucím povinným, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p.č. 1611 k.ú. Štípa, druh pozemku vodní
plocha, o výměře 61,8 m2 a pozemku p. č. 1612 k.ú. Štípa, druh pozemku
vodní plocha, o výměře 42,23 m2 za účelem umístění plynovodního potrubí
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v rámci investiční akce „Plynofikace areálu ZOO Zlín – Lešná“, na dobu
určitou do doby dokončení stavby, nejdéle však na dobu 5 let, za nájemné ve
výši 3 100 Kč/rok a zřízení služebnosti spočívající ve strpění umístění a
provozování plynovodního potrubí v rámci investiční akce „Plynofikace
areálu ZOO Zlín–Lešná“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově v částce,
která bude zjištěna podle platných cen. předpisů, tj. zákona o oceňování
majetku
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
19/22R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č.j. 10/7R/2014 ze dne 7.4.2014 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje výpůjčku části pozemků p.č. 1528/1 o výměře 20 m2,
p.č. 1566/9 o výměře 100 m2 a p.č. 1542/1 o výměře 545 m2 vše k.ú. Příluky
u Zlína pro
za účelem vybudování
příjezdové komunikace pro zajištění obsluhy navržené budoucí zástavby RD
ve Zlíně - Přílukách od uzavření smlouvy po dobu trvání stavebních prací a
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ, OMZ, OKaRDS a ORIA"
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 1528/1 o výměře 20 m2, p.č. 1566/9 o
výměře 100 m2 a p.č. 1542/1 o výměře 545 m2 vše k.ú. Příluky u Zlína za
účelem vybudování příjezdové komunikace pro zajištění obsluhy budoucí
zástavby RD ve Zlíně – Přílukách

Usnesení
20/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu dle
seznamu č. 5. zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o
městský byt.

Usnesení
21/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a následné podání
žaloby o vyklizení bytu dle tabulky č. 4, pokud nebude byt vyklizen a vrácen
nájemnicí na základě výzvy.

Usnesení
22/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení usnesení Rady města Zlína č.j. 50/16R/2018, bod a) ze dne 27. 8.
2018, ve znění: "Rada města Zlína schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 1 v domě na ul. Obeciny 2901 ve Zlíně, který má v nájmu paní
a v případě
nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu",
schvaluje
uzavření Dodatku č. 07/2018 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000141744 ze
dne 11. 8. 2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
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12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
bytem
jakožto nájemkyní, jehož předmětem je
prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. v domě č.p. 2901 na ul. Obeciny ve
Zlíně do 28. 2. 2019 a v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy prodlužování smlouvy o nájmu bytu postupně
až na dobu neurčitou.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
23/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení usnesení Rady města Zlína č.j. 18/19R/2018 ze dne 8.10.2018 ve
znění: "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".
schvaluje
uzavření Dodatku č. 10/2018 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000142760 ze
dne 29.12.2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
jakožto nájemci, jehož předmětem je
prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová
ve Zlíně do 31.12.2018 a v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy prodlužování nájemní smlouvy postupně až
na dobu neurčitou.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
24/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení
jiného bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 +
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 Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11. 2018,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení
jiného zrekonstruovaného bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve
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Zlíně, o velikosti 1 + 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,
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 30. 11. 2018,
e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení
jiného zrekonstruovaného bytu) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve
Zlíně, o velikosti 1 + 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,
f) 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 30. 11. 2018,
g) uzavření Smlouvy o nájmu startovacího bytu (na základě mimořádného
přidělení jiného většího startovacího bytu) mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
,
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786
na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do 31. 5. 2019, v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o 1/2 roku, maximálně
do konce září 2023, za nájemné ve výši :
ve výši Kč 50,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.12.2018
do 30.9.2019
ve výši Kč 55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.10.2019
do 30.9.2021
ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.10.2021
do 30.9.2023,
s účinností ode dne 1. 12. 2018
h) 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 startovacího bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30.
11. 2018,
i) uzavření Smlouvy o nájmu startovacího bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto
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nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou do 31. 5. 2019, v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o 1/2 roku, maximálně
do konce listopadu 2024, za nájemné ve výši :
ve výši Kč 50,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.12.2018
do 30.11.2020
ve výši Kč 55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.12.2020
do 30.11.2022
ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.12.2022
do 30.11.2024,
s účinností ode dne 1. 12. 2018
j) 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 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,
k) 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. 4203 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11. 2018,
l) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
první trvale bytem
, druhý trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk, ke dni 30. 11. 2018,
m) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem
Zlínem se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 11. 2018,
n) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení 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. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45,19 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2018,
o) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení 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. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích, o velikosti
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1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 40 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2018,
p) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení 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. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně Malenovicích, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 40
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12.
2018,
q) 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. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 11. 2018,
r) 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. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 11. 2018,
s) 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. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 2 + kk, ke dni 30.
11. 2018,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
25/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 74 v objektu
garáží PPS 2, Na Honech II, v k. ú. a obci Zlín, za nájemné ve výši 500 Kč +
DPH, s podmínkou doplacení jistoty do výše trojnásobku měsíčního
nájemného vč. DPH, podle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a
prodej garáží v majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2.
11. 2018 v čl. 5, odst. 1a) - změna nájemce po smrti původního nájemce.

Usnesení
26/22R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení č. 47/20R/2018 Rady města Zlína ze dne 22. 10. 2018 ve Znění:
"záměr na zveřejnění garážové jednotky č. 605 v budově bez čp/če na
pozemku p. č. st. 925, v obci Zlín, k. ú. Příluky u Zlína, za nájemné ve výši
700 Kč + DPH, s podmínkou složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného vč. DPH, tj. 2 541 Kč pro stávajícího uživatele."
schvaluje
záměr na zveřejnění nájmu garážové jednotky č. 605 v budově bez čp/če na
pozemku p. č. st. 925, v obci Zlín, k. ú. Příluky u Zlína, za nájemné ve výši
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min. 700 Kč + DPH, s podmínkou složení jistoty ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného vč. DPH, tj. 2 541 Kč
Usnesení
27/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
28/22R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2019 dle přílohy č.1,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací subjektům uvedeným v příloze č. 1 v
části "Neinvestiční dotace na provoz a činnost", s poskytnutím investičních
příspěvků subjektům uvedeným v příloze č. 1 v části "Investiční výdaje" a s
poskytnutím příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v
příloze č. 1 v části "Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím", části
AaB
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na
provoz a investice se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení
bere na vědomí
důvodovou zprávu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína
I. schválit
1. rozpočet statutárního města Zlína na rok 2019 dle přílohy č. 1,
2. poskytnutí neinvestičních dotací subjektům uvedeným v příloze č. 1 v
části "Neinvestiční dotace na provoz a činnost", s poskytnutím investičních
příspěvků subjektům uvedeným v příloze č. 1 v části "Investiční výdaje" a s
poskytnutím příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v
příloze č. 1 v části "Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím", části
A a B"
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na
provoz a investice se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení
II. vzít na vědomí důvodovou zprávu
III. uložit
Radě města Zlína zabezpečit:
1. rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2019
2. hospodaření podle schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok
2019

Usnesení
29/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení služebních platebních karet VISA BUSINESS GOLD primátorovi
statutárního města Zlína, náměstkům primátora a uvolněným členům Rady
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města Zlína k úhradám nutných výdajů spojených s výkonem jejich funkcí
po celou dobu jejich mandátu,
pověřuje
náměstka primátora, kompetentního pro oblast ekonomiky a financí
dojednáním všech náležitostí a podpisem.
Usnesení
30/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu č. 1 Směrnice o likvidaci dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku statutárního města a způsob odprodeje a postup stanovení ceny
movitého majetku

Usnesení
31/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením nájemních smluv mezi příspěvkovou
organizací Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838 a nájemci, dle přílohy

Usnesení
32/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování bezpečnostní analýzy a návrh
opatření ke zvýšení ochrany měkkého cíle - objekt Kongresové centrum
Zlín" v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR pro ochranu
měkkých cílů v oblasti kultury,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora podpisem žádosti o dotaci a dalších
dokumentů souvisejících s realizací projektu.

Usnesení
33/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu všech dosud nerealizovaných usnesení Rady města Zlína přijatých ve
volebním období 2014-2018 tak, že v případech, kdy je v příslušném
usnesení pověřen jeho realizací konkrétní člen Rady města Zlína, je nově
pověřen jeho realizací věcně příslušný člen Rady města Zlína podle
kompetencí svěřených mu zastupitelstvem či radou. Pokud nelze tímto
způsobem věcnou příslušnost člena Rady města Zlína určit, tak je jeho
realizací pověřen primátor statutárního města Zlína.

Usnesení
34/22R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 125/18R/2018 ze dne 24. 9. 2018 v části:
"pověřuje Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem. Jedná se o
stavbu "Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, stavba 2,
část 2.3"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č.1
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem. Jedná se o stavbu
"Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3"
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Usnesení
35/22R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
pověření Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy a
realizací projektu, podpisem žádosti o podporu včetně jejich příloh a jejím
předložení poskytovateli dotace dle podmínek dotačního titulu,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy a realizací
projektu "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín", podpisem
žádosti o podporu včetně jejich příloh a jejím předložení poskytovateli
dotace dle podmínek dotačního titulu.

Usnesení
36/22R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací a zajištěním udržitelnosti
projektu "Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže, Pasecká Klabalská", což spočívá v podepisování souvisejících dokumentů dle
podmínek poskytovatele dotace

Usnesení
37/22R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
pověření 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
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy žádosti o dotaci
včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem žádostí a
ostatních dokumentů souvisejících s realizací projektu "Zlín, ulice Středová,
oprava komunikace a stezka pro cyklisty" a jejím předložením poskytovateli
dotace

Usnesení
38/22R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním udržitelnosti projektu
"Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná
XVII.", což spočívá v podepisování souvisejících dokumentů dle podmínek
poskytovatele dotace

Usnesení
39/22R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
pověření 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
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy žádostí o dotaci
včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem žádostí a
ostatních dokumentů souvisejících s realizací projektu "Cyklostezka Zlín,
ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření" a jejím
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předložením poskytovateli dotace
Usnesení
40/22R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, zajištěním udržitelnosti projektu
"Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka", což spočívá v
podepisování souvisejících dokumentů dle podmínek poskytovatele dotace

Usnesení
41/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Miroslav Olejár, Odbor ekonomiky a majetku
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
42/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
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Jana Smutná, Odbor právní
Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní
Jitka Dobešová, oddělení správy domů
Usnesení
43/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Modernizace
telefonních ústředen MMZ - hybridní systém“, a to dodavatele ERISERV,
spol. s.r.o., se sídlem Brno - Komín, Vavřinecká 1201/36, PSČ: 62400, IČO
26309581, s nabídkovou cenou 1.840.000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy
s tímto dodavatelem.

Usnesení
44/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
svěření pravomoci obecnímu úřadu k rozhodování a uzavírání smluv na
krátkodobý nájem v Kongresovém centru Zlín, dodatků k těmto smlouvám
na krátkodobý nájem v Kongresovém centru Zlín, rámcových smluv na
krátkodobé nájmy v Kongresovém centru Zlín, dodatků k těmto rámcovým
smlouvám na krátkodobé nájmy v Kongresovém centru Zlín, smluv o
vypořádání závazků z krátkodobých nájmů v Kongresovém centru Zlín, za
cenových podmínek stanovených ceníkem schváleným usnesením Rady
města Zlína včetně jeho změn, a to s účinností od 13.11.2018
pověřuje
Ing. Helenu Eidovou, tajemnici Magistrátu města Zlína, organizačním
zajištěním konkrétního výkonu uvedené pravomoci v rámci obecního úřadu

Usnesení
45/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o vypořádání závazků na krátkodobý nájem v
Kongresovém centru Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924 a společností Anver, s.r.o., se
sídlem Uruguayská 438/6, 120 00 Praha 2, IČO 63987881
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
nájem parkovacího stání s vyhrazeným parkováním v prostorách
podzemního parkoviště budovy č.p. 5556, která je součástí pozemku p.č. st.
8813 v k. ú. a obci Zlín (Kongresové centrum Zlín) na dobu určitou jednoho
roku s výpovědní lhůtou 1 měsíc z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
nájemné 3.000 Kč vč. DPH za kalendářní měsíc
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
47/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 761 01 Zlín, IČO: 00283924 jako žadatelem
a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČO: 28085400 v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je:
a) závazek provozovatele distribuční soustavy provést přeložení části
zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení VN a NN na pozemcích
parc. č. 2660/40, 2660/41 a 2660/42/3, k. ú. Zlín v rámci investiční akce
statutárního města Zlína „Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací
ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká”,
b) závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a
vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za
stávající, přičemž předpokládané náklady na provedení přeložky činí 774
738 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
48/22R/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 "Rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III" mezi statutárním městem Zlín, jako objednatelem a
zhotovitelem Ing. Jiří Škrabal, Balatická 583, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí, IČO: 48476684 za cenu 112 000 Kč bez DPH s termínem plnění
do 31.7.2019.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
49/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava umělého trávníku na
hř.č. 420 Zlín – Jižní Svahy“, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem Pavlacký s.r.o. se sídlem Družstevní 1012, 763
26 Luhačovice, IČO: 63472902 za cenu 220 630,00 Kč bez DPH s termínem
pro realizaci díla do 31.5. 2019 a za dalších podmínek uvedených ve
zdůvodnění tohoto usnesení

Usnesení
50/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oplocení hřiště č. 16 ve ZlíněPodvesná IV. na pozemku p.č. 3152/3 k.ú. Zlín“, mezi statutárním městem
Zlín jako objednatelem a zhotovitelem Lubomír Maděra, místo podnikání
Zálešná IV 1175, 760 01 Zlín, IČO: 18152163 za cenu 136 000,00 Kč bez
DPH s termínem pro realizaci díla nejpozději do 30. 6. 2019 a za dalších
podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení
Usnesení
51/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování informační strategie SMZ mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924, jako objednatelem a společností Equica, a.s., se sídlem Praha 9 Vysočany, Rubeška 215/1, IČO: 26490951, jako zpracovatelem, jejímž
předmětem je zpracování informační koncepce SMZ za cenu 320 000 Kč bez
DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí a podpisem
smlouvy

Usnesení
52/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku serveru do technologického centra mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER
s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín , IČO: 46992308,
jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je koupě serveru do
technologického centra SMZ za cenu 334 900,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
53/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku licencí MS SQL Server mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto kupujícím, a společností NWT a.s., se sídlem Hulín, nám.
Míru 1217, PSČ 768 24, IČO: 63469511, jakožto prodávajícím, jejímž
předmětem je koupě 6 ks licencí VMware vSphere 6 Standard za cenu 171
600 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
54/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na zajištění maintenance k licencím Backup exec mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jakožto kupujícím a společností AutoCont CZ a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 47676795,
jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je zajištění maintenance k licencím
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Backup exec na 3 roky za cenu 269 900 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy
Usnesení
55/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a Ing.
Silvestrem Maluškem, se sídlem Pod Zahrady 521, 686 05 Uherské Hradiště
- Mařatice, IČO 41599331, jakožto zhotovitel, jejímž předmětem je
provedení odečtů rozdělovačů topných nákladů včetně zpracování zjištěných
údajů a následné rozúčtování celkové platby na platby na každého
konečného spotřebitele a provádění servisu rozdělovačů topných nákladů v
bytovém domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
účinností od 1.12.2018, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu odečtu a
zpracování 43 Kč za přístroj bez DPH a cenu servisu 220 Kč/hod bez DPH +
cestovní náhrada.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla "Rekonstrukce elektroinstalace
nebytových prostor 1. PP a 1. NP, Dlouhá 4212, Zlín" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako
objednatelem a společností Korelis, s.r.o., se sídlem 12. dubna 1593/6, 69501
Hodonín, IČO 01443631 jako dodavatelem, za cenu 832.577 Kč bez DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí,
uzavřením a podpisem prováděcí smlouvy

Usnesení
57/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Poskytování
služeb technických pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku
SMZ“, a to dodavatele ATAK - bezpečnostní služba, s.r.o., se sídlem Tř. T.
Bati 1635, 765 02 Otrokovice, IČO: 27698360, s nabídkovou cenou: 150 Kč
bez DPH za 1 hodinu, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
58/22R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, uzavíráním a podepisováním
smluv o dodávce elektrické energie s dodavateli této energie na období od
ukončení nájemního vztahu k bytu či nebytovému prostoru předchozím
nájemníkem a uzavřením nájemního vztahu s novým nájemníkem

Usnesení

Rada města Zlína
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59/22R/2018

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1900170056 o poskytování přístupu k
webové aplikaci EnergyBroker, uzavřené dne 23.11.2017 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jako uživatelem, a společností ENSYTRA, s.r.o., se sídlem náměstí Svobody
931/22, 789 85 Mohelnice, IČO 28582136, jako poskytovatelem, jehož
obsahem je prodloužení sjednané doby trvání smlouvy na dobu neurčitou,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním náležitostí a podpisem
dodatku č. 1

Usnesení
60/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a Městským
divadlem Zlín, příspěvková organizace, třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín,
IČO 00094838 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem severního průčelí
objektu Velké kino (náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace
velkoplošného poutače na dobu určitou do 31.3.2019 za částku 3 400 Kč
včetně DPH.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Pojistné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín jako pojistníkem a ČSOB
Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, IČO: 45534306, sídlem
Masarykovo nám. 1458, Zelené předměstí, 530 18 Pardubice, jako
pojistitelem, jejímž předmětem je pojištění 35 ks pronajatých dřevěných
stánků, 4 ks litinových košů na oheň a 4 ks plynových topidel v období 26.
11. 2018 - 27. 12. 2018 za cenu 3 482 Kč dle přílohy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora dojednáním všech náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto objednatelem a Petrem Bazelem, se
sídlem MUDr. Františka Sovy 63, Vsetín, 755 01, IČO: 66937272 jakožto
dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění ozvučení a osvětlení kulturního
programu v rámci akce "Adventní Zlín" s celkovou cenou ve výši 229.000
Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení

Rada města Zlína
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63/22R/2018

schvaluje
uzavření smlouvy mezi společností Marek Ztracený s.r.o., sídlem: 1. máje
330, 340 04 Železná Ruda, IČO: 05059721 a statutárním městem Zlínem,
sídlem: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jejímž předmětem je
zajištění vystoupení zpěváka Marka Ztraceného dne 16. 12. 2018 v rámci
"Adventního Zlína" na náměstí Míru ve Zlíně za cenu 110.000 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi Václavem Patejdlem, sídlem: Poběžovická 733/6,
148 00 Praha 4, IČO: 02694891 a statutárním městem Zlínem, sídlem:
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jejímž předmětem je zajištění
vystoupení zpěváka Vašo Patejdla s kapelou dne 2. 12. 2018 v rámci
"Adventního Zlína" na náměstí Míru ve Zlíně za cenu 120.000 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě mezi Berani Zlín, s.r.o., sídlem Zlín, Březnická
4068, IČO: 25566016, jako poskytovatelem a statutárním městem Zlín,
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem,
jejímž předmětem je reklama a propagace akce "Adventní Zlín" za cenu
250.095 Kč bez DPH.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora statutárního města Zlína, dojednáním
ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
66/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 při konání akce "poSVÍCENÍ
2018" dne 24. 11. 2018 od 8:00 do 22:00 hodin a dne 25. 11. 2018 od
8:00 do 15:00 hodin v sadu Svobody a na prostranství pozemku
Nadace T. Bati mezi ulicemi Výletní a Gahurova,
2. pořadatel: spolek Zlínský Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov,
IČO: 07099541
zamítá
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce "poSVÍCENÍ 2018" dne
24. 11. 2018 po 22. hodině a to ve 24:00 hodin, pořadatel: spolek Zlínský
Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov, IČO: 07099541

Usnesení
67/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Vítání
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adventu - rozsvícení vánočního stromku ve Štípě" dne 30. 11. 2018
od 16:00 do 19:30 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství
Mariánského náměstí před Mateřskou školu Štípa

2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené
akce,
pořadatel:
Usnesení
68/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství náměstí Míru ve Zlíně při konání akce
"Adventní Zlín" ve dnech 2. 12. 2018 až 23. 12. 2018 od 10:00 do 20:00
hodin, pořadatel: AGENTURA VELRYBA s.r.o. Zlín, Obeciny I 3583, 760
01 Zlín, IČO: 26910071

Usnesení
69/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací Naše dítě,
se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČO: 60166754 jako
poskytovatelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příjemcem, jejímž předmětem je
poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 300 000 Kč na úhradu
rehabilitačních pomůcek pro děti navštěvující Rehabilitační stacionář,
Žlebová 1590, 760 01 Zlín
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
70/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské
školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská
3660, 760 01 Zlín, IČO 71007652, které se konalo dne 26. 10. 2018
jmenuje
Bc. Hanu Pröschlovou ředitelkou Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660,
příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská 3660, 760 01 Zlín, IČO
71007652, s účinností od 01. 01. 2019
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem jmenovacího
dekretu a realizací dalších úkonů souvisejících s tímto jmenováním, zejména
změnou ve veřejných rejstřících.

Usnesení
71/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v roce
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2018 u příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, IČO
71007555, ve výši 60 000 Kč.
Usnesení
72/22R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zajištění výkonu
zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na Návrh
rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně“, a to dodavatele MOBA studio s.r.o., se
sídlem Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, Vršovice, IČO 51459712, s
nabídkovou cenou 1.896.500 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

MUDr. Miroslav Adámek
náměstek primátora
v.r.

v.r.
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