Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
2. schůze

22. 1. 2018

Usnesení
1/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s umístěním stavby – vodního díla Úprava Dřevnice Želechovice – Lužkovice, zaměřeného
geometrickým plánem č. 754-114/2015 a č. 1585-114/2015 jako stavbu na více pozemcích,
mimo jiné na části pozemku p.č. 242/6 k.ú. Lužkovice o výměře 19 m2, ve vlastnictví
statutárního města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví stavby – vodního díla Úprava Dřevnice Želechovice – Lužkovice,
zaměřeného geometrickým plánem č. 754-114/2015 a 1585-114/2015 na části pozemku
p.č. 242/6 k.ú. Lužkovice o výměře 19 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína, ve
prospěch České republiky – právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně,
Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 70890013
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, podepsáním souhlasného
prohlášení o uznání vlastnictví
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČ 00283924, jakožto kupujícím a
jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je výkup pozemků p.č.st. 7512/2 o
výměře 867 m2 a p.č.st. 7512/6 o výměře 257 m2 oba k.ú. Zlín za cenu ve výši 1 200
Kč/m2 bez DPH a dále pozemků p.č. 2789/1 o výměře 1474 m2, p.č. 2789/7 o výměře 2
m2, p.č. 2917/1 o výměře 1905 m2 a p.č. 2917/2 o výměře 65 m2 vše k.ú. Zlín za cenu ve
výši 800 Kč/m2 bez DPH pro majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou
podzemní garáže a současně dětským hřištěm, pozemními komunikacemi, parkovišti a
chodníky ve vlastnictví statutárního města Zlína a plochami veřejné zeleně
souhlasí
s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 4/18 ke smlouvě o umístění zařízení ZL 3007 A ze dne 16.2.2000
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924,
jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Jungových
2808/2, Stodůlky, Praha 5, IČ 25788001 jakožto nájemcem, jehož předmětem je:
- narovnání cenových podmínek za umístění telekomunikačních zařízení na střeše budovy
č.p. 4699, ul. Okružní ve Zlíně dle sazby stanovené usnesením RMZ čj. 77/3R/2006 ze dne
6.2.2006,
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- změna doby trvání smlouvy z doby neurčité nově na dobu určitou do 31.12.2022 s
výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení sjednaných podmínek,
- s účinností od 1.1.2023 změna doby trvání smlouvy z doyy určité nově na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 9 měsíců,
s podmínkou doložení dokladu o posouzení zatížení stavební konstrukce střechy budovy
č.p. 4699, ul. Okružní, Zlín, vzhledem k osazené technologii a zajištění součinnosti při
případných opravách střechy bez nároku na ušlý zisk
Usnesení
4/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 7/18 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 10295 ze dne
25.10.2001 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924, jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí
Jungových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, IČ 25788001 jakožto nájemcem, jehož předmětem
je:
- změna doby trvání smlouvy z doby neurčité nově na dobu určitou do 31.12.2022 s
výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu porušení sjednaných podmínek,
- s účinností od 1.1.2023 změna doby trvání smlouvy z doby určité nově na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 9 měsíců ,
s podmínkou doložení dokladu o posouzení zatížení stavební konstrukce střechy budovy
č.p. 4786, ul. Středová, Zlín, vzhledem k osazené technologii a zajištění součinnosti při
případných opravách střechy bez nároku na ušlý zisk

Usnesení
5/2R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Velíková,
, 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. 114, p.č.
78/5, p.č. 647 k.ú. Velíková
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/2R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN, přípojková skříň NN - pilíř v
rámci akce „Malenovice,
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.
1890/3 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/2R/2018

Rada města Zlína
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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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a AH-Energy, s.r.o., Louky 304, Zlín, IČ 26910055, jakožto oprávněným, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelové
vedení VN a NN v rámci akce „Posílení elektrického příkonu, Rybníky 2“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3503 k.ú. Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
8/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ
00283924, jakožto povinným a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ 04084063, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s
účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy - telekomunikační vedení v rámci akce „VPI Zlín Louky, VN42, TS a
NN-trafostanice“, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne
21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012
přes pozemek p.č. 296/3, p.č. 310/36 k.ú. Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
9/2R/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, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto povinným
a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Velíková, ul. Dolní
kon., město, kab. příp. NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 191/11, p.č.
369 k.ú. Velíková
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jakožto povinným a statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto oprávněným,
na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení, provozování a údržba distribuční soustavy
– podzemní kabelová přípojka NN náležející ke stavbě „Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš –
SO O9 - přípojka NN k čerpací stanici 1“, úplatně jednorázově za cenu ve výši 4 640 Kč,
přes pozemky p.č. 161/11, p.č. 161/15 a p.č. 309/1 vše k.ú. Salaš u Zlína
pověřuje
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MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením
Usnesení
11/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto vlastníkem pozemku a obcí Racková,
se sídlem Racková 45, Zlín, IČ 00284386, jakožto investorem a stavebníkem na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení kanalizační sítě obce Racková na pozemcích p.č.
591/1, p.č. 593/1, p.č. 593/2, p.č. 594/1, p.č. 595/1 k.ú. Racková, obec Zlín dle průvodní
zprávy z července 2017 zpracované ing. Lenkou Vyoralovou, V-PROJEKT, nám. T.
G.Masaryka 2433, Zlín, IČ 45678367
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
12/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto vlastníkem pozemku a společností
Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541, jakožto
stavebníkem, na dobu určitou po dobu trvání stavebních prací, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
jejímž předmětem je stavební úprava stávajícího vjezdu do areálu supermarketu Lidl, ul.
Nábřeží ve Zlíně, spočívající v úpravě části komunikace ul. Nábřeží a části přilehlého
chodníku na pozemku p.č. 1304/56 k.ú. Zlín o výměře do 200 m2, vše v souvislosti se
zřízením závorového systému v místě vjezdu/výjezdu do areálu supermarketu Lidl
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
13/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto vlastníkem pozemků a Sportovními
kluby Zlín z.s., Hradská 854, Zlín, IČ 00531944, jakožto stavebníkem, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, jejímž předmětem je realizace akce “Úprava stávajícího
objektu šaten a zemní kotvy s odtokovým kanálkem“ na částech pozemků p.č. 3862/4 k.ú.
Zlín a p.č. 1100/7 k.ú. Kostelec u Zlína, vše v souvislosti instalací nafukovací haly na 4
stávajících tenisových kurtech v tenisovém areálu Vršava
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
14/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
4000160887 ze dne 29. 8. 2016 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto
povinným a
jakožto oprávněným, jehož předmětem je změna trasy
vedení inženýrské sítě a rozšíření smlouvy o pozemky p.č. 26, p.č. 887/19 k.ú. Lužkovice
pro prodloužení vodovodního řadu, kanalizace a odvodňovacího příkopu v rámci akce
„ZTV Lužkovice, lokalita Nadevsí“ a změna budoucího oprávněného z
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nově na
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
15/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 7234 k.ú. Zlín o výměře 357 m2 v souladu s
podíly na společných částech domů pro vlastníky jednotek v domě
umístěném
na pozemku p.č. st. 7234 k.ú. Zlín

Usnesení
16/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 7248 k.ú. Zlín o výměře 476 m2 v souladu s
podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek v domě
umístěném na pozemku p.č. st. 7248 k.ú. Zlín

Usnesení
17/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemku p.č. 718/3 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do 8103 m2

Usnesení
18/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p.č.st. 7997 k.ú. Zlín o výměře 26 m2

Usnesení
19/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 242/6 k.ú. Lužkovice o výměře 19 m2

Usnesení
20/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 825/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 1900 m2

Usnesení
21/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit, prodat pozemek p.č. 466/2 k.ú. Štípa o výměře 107 m2

Usnesení
22/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/68 k.ú. Zlín o výměře 180 m2 a část pozemku
p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře 220 m2

Usnesení
23/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p.č. 866/7 k.ú. Zlín o výměře 302 m2

Usnesení
24/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p.č. 1090/50 k.ú. Zlín

Usnesení
25/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek p.č. 732/56 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2

Usnesení
26/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2274/1, p.č. 2144/33, p.č. 2144/44, p.č. 2274/2 a p.č. st.
546/2 vše k.ú. Zlín o celkové výměře do 1100 m2
Usnesení
27/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout, vypůjčit části pozemků p.č. 3561/2 a p.č. 3529/1 vše k.ú. Zlín o výměře
do 10 m2 za účelem umístění přístupové lávky k ukotvenému plovoucímu zařízení na
Kudlovské nádrži, včetně kotvicích prvků, za předpokladu dodržení následujících
podmínek:
1) Plovoucí zařízení musí mít ke svému provozu platnou klasifikační prohlídku k danému
účelu (osvědčení) vydané Státní plavební správou, včetně odsouhlasení způsobu vyvázání
a manipulace za mimořádných událostí.
2) Z plovoucího zařízení nesmí být vypouštěny žádné odpadní vody do Kudlovské nádrže odpadní vody budou likvidovány pomocí kanalizační přípojky napojené na veřejnou
kanalizaci.
3) Vlastník plovoucího zařízení je povinen v maximální míře zabránit jakémukoliv
znečištění vody v Kudlovské nádrži vlivem provozu jeho zařízení.
4) Vlastník plovoucího zařízení je povinen na své náklady průběžně odstraňovat z prostoru
vodní nádrže všechny předměty (odpadky), které prokazatelně pocházejí z provozu
zařízení (ubrousky, obaly apod.).
5) V případě nutnosti zajištění výkonu povinností správce vodního díla (například při
odstraňování nánosů ze dna vodní nádrže, oprava hráze, břehů), kdy plovoucí zařízení
bude tvořit fyzickou překážku plnění těchto povinností (dle pracovního postupu
navrženého správcem vodního díla), poskytne vlastník plovoucího zařízení součinnost a
vlastním nákladem zajistí technické zabezpečení plovoucího zařízení, a to v termínu
stanoveném v písemném oznámení záměru správce vodního díla, případně v termínu
dohodnutém se správcem vodního díla. Nevztahuje se na mimořádné události s rychlým
průběhem.
6) V případě výrazného poklesu hladiny Kudlovské nádrže (o více než 20 cm) je vlastník
plovoucího zařízení povinen na své náklady provést neprodleně zabezpečení plovoucího
zařízení a současně zajistit vyprázdnění spojovacího kanalizačního potrubí a kanalizační
přípojky k plovoucímu zařízení a z tohoto zařízení odvést všechny látky, které by mohly
ohrozit povrchové vody v případě poškození plovoucího zařízení.
7) Statutární město Zlín, jako vlastník pozemku vodního díla, neodpovídá za případné
škody na majetku plovoucího zařízení vzniklé v důsledku přírodních sil (např. kolísání
hladiny vody při průchodu větších průtoků vody) nebo během manipulací na vodním díle a
rovněž v případech výrazného snížení hladiny vody či úplného vypuštění Kudlovské
nádrže.
8) Vlastník plovoucího zařízení zajistí v zimním období ochranu plovoucího zařízení uvolnění plavidla z ledového sevření tak, aby nedošlo k poškození trupu plavidla. Úklid
sněhu z plovoucího zařízení bude provozovatel zajišťovat tak, aby nedošlo k jeho
lokálnímu nahromadění v prostoru vodní nádrže.

Usnesení
28/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Lesy České republiky s. p., Nový Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 jako vlastníkem
pozemku a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako
stavebníkem, jejímž předmětem je realizace stavby ,,Zlín, komunikace pěší podél místní
komunikace v ulici Nábřežní, k. ú. Zlín" na pozemku p. č. 3556/1 vodní plocha, koryto
vodního toku umělé v obci a k. ú. Zlín
pověřuje
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Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
29/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40
Zlín, IČ 00283924, jako půjčitelem a
jako
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka nebytového prostoru, nacházejícího se v
budově (garáži)
jež je součástí pozemku p. č. st. 6371 v obci a k. ú. Zlín
(horní garáž) za účelem parkování vozidla, a to na dobu určitou, do doby zahájení
demolice garáže v rámci majetkové přípravy stavby "Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 I/49 - 3. úsek Obchvat Zálešné", s výpovědní lhůtou 2 měsíce, přičemž tato výpůjčka bude
realizována v případě, že dojde k převodu výše uvedené garáže do vlastnictví statutárního
města Zlína,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
30/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
ceník za krátkodobé využití prostor sálů v polyfunkčních objektech Zlín - Štípa, Nová
cesta 668, Zlín - Salaš 60, Zlín - Jaroslavice, Anenská 119, platný od 1. 2. 2018 do 31. 12.
2018

Usnesení
31/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- záměr na přímý prodej jednotky č. 14 o velikosti 2 + 1, o podlahové ploše 60,92 m2, v
domě čp. 3864 - 3865, Štefánikova, Zlín, na pozemku p. č. st. 4683, spoluvlastnického
podílu o velikosti id. 859/10000 na společných částech domu čp. 3864 - 3865 a
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 859/10000 k pozemku p. č. st. 4683 o výměře 334
m2 , za minimální cenu, která je stanovena ve výši 1 900 000 Kč, tj. 100 % ceny tržní, dle
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z
cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí.

Usnesení
32/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína u osob, které mají podanou
žádost na byt pro seniory a zdravotně postižené osoby nebo na byt zvláštního určení v
domě čp. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně, spočívající v možnosti uhradit částku 1 000 Kč
jako nevratný dar do Fondu na opravy a modernizace bydlení, při aktualizaci žádosti o
městský byt pro seniory a zdravotně postižené osoby s účinností od 1. 2. 2018,
b) výši nájemného 45,19 Kč/m2/měsíc u bytů pro seniory a zdravotně postižené osoby v
bytovém domě čp. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně, k. ú. Příluky u Zlína u nově
uzavíraných smluv o nájmu bytu s účinností od 1. 2. 2018,
c) uzavření nových smluv o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto
pronajímatelem a stávajícími nájemníky bytového domu čp. 292 na ulici Broučkova ve
Zlíně na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45,19 Kč/m2/měsíc, s účinností ode dne 1. 5.
2018, dle přílohy č. 1,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
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uzavřením a podpisem.
Usnesení
33/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu
v domě č.p. 5891 na
ul. Podvesná XII ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, na dobu určitou do 8. 11. 2019, za nájemné ve
výši 71,08 Kč/m2/měsíc,
b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 1. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a
dohody, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
34/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o splátkovém kalendáři mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, Zlín, IČ: 00283924 jako věřitelem a společností Pohřebnictví Zlín, s.r.o., se sídlem
Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ: 47901519, jako dlužníkem, prostřednictvím které dojde k
rozložení závazku společnosti Pohřebnictví Zlín, s.r.o., se sídlem Filmová 412, 760 01
Zlín, IČ: 47901519 do 4 splátek, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednání podrobností a podpisem předmětné
dohody.

Usnesení
35/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření smlouvy o nájmu garážového stání
v objektu garáží G 5, ev. č. 4581, ulice
Slunečná ve Zlíně, na dobu neurčitou od 1. 2. 2018 mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40, Zlín, IČ 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, za nájemné ve výši 500
Kč + DPH v zákonné výši, s podmínkou uhrazení jistoty ve výši trojnásobku nájmu vč.
DPH, tj. 1 815 Kč a podpisu Prohlášení o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového
řízení k nájmu garáží a garážových stání.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
36/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 2/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulek č.18 řádku č.5, č.46 řádek č.1, č.60
řádek č.4 a č.61 řádek č.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků
uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení
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Usnesení
37/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 3/2018 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.1 řádek č.2, tabulky č. 2 řádky
č.1 a 2, tabulky č. 5 řádky č.4 a 5, tabulky č. 6 řádky č.2 až 4,
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a čísel řádků
uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
38/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Metodiku projektu participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín" pro roky 2018 a 2019.

Usnesení
39/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s výší finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína dle počtu
obyvatel k 1. 1. 2018 a důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
40/2R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním novace smluv o běžných
účtech uzavřených mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40, Zlín,
IČ: 00283924 a Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
14000, IČ: 45244782, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
41/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2018 příspěvkové organizace ZOO a
zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy č.1,
2. odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ:
00090026, dle přílohy č. 2

Usnesení
42/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy k provozování lávek mezi
stromy a dětského lanového centra mezi příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín Lešná, IČ: 00090026, a společností Projekt Outdoor s.r.o., IČ: 26797631, na dobu 5 let ode
dne vydání rozhodnutí o povolení užívání lanového centra

Usnesení
43/2R/2018

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

Usnesení
44/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení plné moci pro Ing. Petra Poláka,
,
pracovníka příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín-Lešná, Lukovská 112, 763 14 Zlín
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12, IČ: 00090026, aby v souladu s dodatkem č. 1, čl. V, ke zřizovací listině č. 1539510091
podepsaného dne 03. 09. 2009 zastupoval v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 statutární
město Zlín ve všech investičních záměrech příspěvkové organizace ZOO a zámek
Zlín-Lešná, zejména:
a) ve správních řízeních u Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína, který tento odbor vykonává dle platných obecně závazných právních předpisů jako
příslušný orgán státní správy a k nimž je příslušný v souladu s platným organizačním
řádem Magistrátu města Zlína,
b) ve správních řízeních u Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína,
který tento odbor vykonává dle platných obecně závazných právních předpisů jako
příslušný orgán státní správy a k nimž je příslušný v souladu s platným organizačním
řádem Magistrátu města Zlína,
c) ve správních řízeních u Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, který
tento odbor vykonává dle platných obecně závazných právních předpisů jako příslušný
orgán státní správy a k nimž je příslušný v souladu s platným organizačním řádem
Magistrátu města Zlína,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, formulací předmětných plných mocí a jejich
udělením.
Usnesení
45/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 4000170930
"Trafostanice a přeložka vysokého napětí v Karibuni", uzavřené dne 1. 8. 2017 mezi
statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924, se sídlem Zlín, nám. Míru 12, jako
poskytovatelem a ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, IČ: 00090026, se
sídlem Zlín 12, Lukovská 112, jako příjemcem, kterým se mění termín předložení
vyúčtování investičního příspěvku z 30. 4. 2018 nově na 30. 6. 2018
2.uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 4000170568
"Oplocení pozemků Karibuni", uzavřené dne 27. 4. 2017 mezi statutárním městem Zlínem,
IČ: 00283924, se sídlem Zlín, nám. Míru 12, jako poskytovatelem a ZOO a zámek Zlín Lešná, příspěvková organizace, IČ: 00090026, se sídlem Zlín 12, Lukovská 112, jako
příjemcem, kterým se mění termín předložení vyúčtování investičního příspěvku z 31. 5.
2018 nově na 31. 12. 2018.

Usnesení
46/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitele Městského divadla Zlín, příspěvkové organizace, třída Tomáše Bati 4091, 760
01 Zlín, IČO: 00094838, MgA. Petra Michálka, s účinností od 01.02.2018, dle přílohy.

Usnesení
47/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 1a a 1b,
2. revizi 13. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Navýšení
kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel dle přílohy č. 2,
3. podobu 16. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Navýšení
kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel II dle přílohy č. 3.

Usnesení
48/2R/2018

Rada města Zlína
10

schvaluje
administraci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností v roce 2018
pověřuje
náměstka primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce vyhlášením výzvy k příjmu žádostí o podporu
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností v roce 2018.
Usnesení
49/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 statutárního
města Zlína, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
50/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Řád výkonu a průběhu služby a provozní řád jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1
statutárního města Zlína se sídlem Zlín-Prštné, včetně příloh

Usnesení
51/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín – Jižní Svahy, ulice Česká a
Okružní – dočasné parkoviště",
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, 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
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Krystýnková, Odbor právní

Usnesení
52/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava propustku Z74, Zlín mezi Příluky a Jaroslavicemi“,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele
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vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Krystýnková, Odbor právní
Usnesení
53/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby "Poskytování úklidových služeb ve vybraných bytových domech v majetku
SMZ"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a
podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace ve složení:
členové
a) Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
b) Ing. Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
c) Mgr. Ing. Michaela Soukeníková, Odbor právní
náhradníci
za člena a) Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
za člena b) Bc. Lenka Kováříková, vedoucí oddělení správy domů
za člena c) Mgr. Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
54/2R/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 dodávky „ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba
učeben – vnitřní konektivita“,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni 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
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některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Pavla Krystýnková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Milan Smola, vedoucí Odboru školství
Romana Červíková, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Ing. David Vychytil, člen ZMZ
Pavel Chwaszcz, člen ZMZ
Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Pavla Krystýnková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Josef Novák, člen ZMZ
Svatava Juráková, člen ZMZ
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Milan Smola, Odbor školství
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
55/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlínský klub
seniorů, ul. Kvítková 681“, 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 „Zlínský klub seniorů, ul.
Kvítková 681“, a to dodavatele KKS, spol. s r.o., se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO:
42340802, s nabídkovou cenou 12 369 869,01 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
56/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komisí pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava koupelen v
BD Zálešná I. 4057 ve Zlíně – 39 BJ“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 3 písm. a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Oprava koupelen v BD
Zálešná I. 4057 ve Zlíně – 39 BJ“, a to dodavatele HARKO s.r.o., se sídlem: Kroměříž,
Trávník 140, PSČ 76701, IČ: 63496585, s nabídkovou cenou 6 472 409 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s
vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník,
který se umístil jako další v pořadí.

Usnesení
57/2R/2018

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína ze dne 18.12.2017, čj. 82/25R/2017, ve znění: Rada města
Zlína schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako objednatelem a společností
TOXIN s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ 02225166, jako
zpracovatelem, jejíž předmět je podrobněji popsán v příloze tohoto usnesení, a to za cenu
ve výši 110 580 Kč bez DPH, smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2018 do
31.12.2018
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako objednatelem a společností TOXIN s.r.o., se
sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ 02225166, jako zpracovatelem, dle
přílohy

Usnesení
58/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy, mezi statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924, na straně
kupujícího a společností Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Filmová 412, IČ:
47901519, na straně prodávajícího, jejímž předmětem je odkoupení technického
zhodnocení provedeného na veřejných pohřebištích za účetní zůstatkovou cenu ve výši 2
847 941,20 Kč + 21% DPH dle Přílohy č. 1
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy, mezi statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924, na straně
kupujícího a společností Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Filmová 412, IČ:
47901519, na straně prodávajícího, jejímž předmětem je odkoupení technického
zhodnocení provedeného na veřejných pohřebištích za účetní zůstatkovou cenu ve výši 557
858,20 Kč + 21% DPH dle Přílohy č. 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím
podpisem

Usnesení
59/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. 1600012699 uzavřené dne 29.1.1999 mezi
společností Pohřebnictví Zlín, s.r.o., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČ: 47901519,
jako mandatářem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČ: 00283924, jako mandantem, na základě kterého bude společnost Pohřebnictví Zlín,
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s.r.o., namísto statutárního města Zlína zajišťovat a realizovat úkony a povinnosti
provozovatele veřejného pohřebiště uvedené v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a to za odměnu ve výši 60 tis. Kč bez DPH za rok,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětného
dodatku a jeho podpisem.
Usnesení
60/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 3025640030 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
IČ: 00283924, jako pronajímatelem, a společností Pohřebnictví Zlín, s.r.o., IČ: 47901519,
se sídlem Filmová 412, Zlín, jako nájemcem,kterým dochází:
1) ke změně přílohy č.1 smlouvy - zúžení rozsahu pronajímaného majetku spočívajícího ve
vyjmutí pozemků na jednotlivých veřejných pohřebištích;
2) ke změně Čl. III. - Výše nájmu - snížení ročního nájemného z částky ve výši 800 000 Kč
na částku ve výši 370 247 Kč, s tím, že snížení ceny nájemného bude stanoveno výpočtem
v poměru k objemu snížení, přičemž do 31.5.2017 bude vypracován znalecký posudek
soudního znalce v oboru oceňování staveb a nemovitostí na stanovení obvyklé ceny
nájemného pronajímaného majetku, kdy v případě rozdílu výše mezi stanoveným
nájemným a výši nájemného dle znaleckého posudku bude rozdíl nájemcem či
pronajímatelem za dané období refundován nájemci či pronajímateli,
3) ke změně v Čl. IV - Splatnost nájemného - který bude doplněn o ustanovení, kterým
bude narovnán stav mezi nájemcem a pronajímatelem od 1.9.2017 do 31.1.2018, na
základě kterého dojde k narovnání nerovnovážného stavu, který v daném případě panuje
od 1.9.2017
4) ke změně v Čl. VI. - Práva a povinnosti smluvních stran - v odstavci č. 7 dochází k
odejmutí souhlasu k nájmu hrobových míst,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním podrobností předmětného dodatku a jeho
podpisem.

Usnesení
61/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby" v rámci
akce "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČ 00283924 jako stavebníkem, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 v zastoupení E.ON Česká
republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591
jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převedení práv a povinností z rozhodnutí o
umístění stavby, které vydal Stavební úřad Magistrátu města Zlína dne 27. 1. 2014 pod čj.
MMZL 002634/2014 - objekt IO 04 Přípojka NN k ČS-1,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody č. SML/0189/17 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic
II/491 a III/4912 v rámci akce "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako investorem, Zlínským krajem, se
sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320 jako vlastníkem silnice č. II/491 a
III/4912, v zastoupení Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, K
Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 a společností COMMODUM, spol. s r.o., se
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sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, IČ 46577238, jako zhotovitelem díla, jejímž
předmětem je udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa a pozemků silnic z
důvodu provádění stavebních prací za finanční úhradu ve výši dle platného sazebníku
ŘSZK
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
63/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách mezi kapitálovou společností FC
FASTAV Zlín, a. s., se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČ 25568752 a
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, na
základě které se statutární město Zlín zaváže zajistit prostřednictvím své jednotky sboru
dobrovolných hasičů požární asistenční službu při fotbalových utkáních FC FASTAV Zlín,
a. s., konaných na jejich stadionu ve Zlíně v období od okamžiku uzavření smlouvy do
31.12.2018 za cenu 3 000,- Kč bez DPH za jednotlivé utkání, která navazuje na smlouvu
již dříve schválenou s účinností do 31.12.2017,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy a
jejím podpisem.

Usnesení
64/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem a společností GAS unit s.r.o., se sídlem Lípa
257, 763 11 Lípa, IČ: 02996081, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení
oprav rozvodu bioplynu, za cenu 154 438 Kč, neplátce DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
65/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při opravě rozvodu bioplynu vedoucího ze skládky Suchý
důl do teplárny firmy Alpiq Generation (CZ), s.r.o., a to v souladu s článkem V. odst. 6
nájemní smlouvy č. 140060030 v platném znění uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, IČ: 002 83 924, jako pronajímatelem, a společností Technické služby Zlín, s.r.o.,
IČ: 607 11 086, sídlem Záhumení V 321, Zlín, jako nájemcem
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné dohody a jejím podpisem

Usnesení
66/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přílohu č. 3 diagramu na dodávku a odběr tepla ze soustavy centralizovaného zásobování
teplem společnosti Teplárna Otrokovice a.s. a přílohu č. 4, cenového ujednání ke kupní
smlouvě o dodávce tepla č. 2008012 ze dne 3.11.2008, uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924, jako odběratelem a společností
Teplárna Otrokovice, a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČ: 29290171, jako
dodavatelem, jejichž předmětem je sjednání předpokládaného množství odebírané tepelné
energie pro jednotlivé měsíce v roce 2018 a změna cenových podmínek od 1.1.2018 pro
odběrné místo dům s chráněnými byty, Zlín, Malenovice, Masarykova 1242, kdy je cena
tepelné energie z distribuční sítě stanovena v souladu s platným Cenovým rozhodnutím
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ERÚ, cenová lokalita: CZT Otrokovice, dodávka ze sekundárního rozvodu B21 – 439,12
Kč/GJ
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem příloh č. 3 a č. 4 ke kupní smlouvě
o dodávce tepla č. 2008012 ze dne 3.11.2008, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a
společností Teplárna Otrokovice a.s.
Usnesení
67/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky zemního plynu č.
ZP_00283924_2018_2019 , ze dne 12. 6. 2017, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako zákazníkem a společností
E.ON Energie, a. s., se sídlem: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, IČO
26078201, jako obchodníkem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o nová
odběrná místa (OM) na adrese Pasecká 5551 ve Zlíně (fotbalové hřiště zlínské Paseky) a
na adrese Hradská 3586 ve Zlíně (šatny RUGBY club), 760 01 Zlín.
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí tohoto dodatku a
jeho podpisem

Usnesení
68/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s uzavřením darovacích smluv mezi statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924, se
sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, jako dárcem, a:
a) Kryštofem Ambrůzem,
b) Zdenkem Šmídem,
c) Vladimírem Kovaříkem,
d) Mgr. art. Danicou Pištekovou,
,
jako obdarovanými, kdy předmětem schvalovaných smluv je darování finanční částky ve
výši 30.000,- pro každého výše specifikovaného příjemce - vítězného autora v rámci
prvního kola projektu "TŘETÍ PROSTOR",
2. s pověřením RNDr. Bedřicha Landsfelda dojednáním podrobností předmětných smluv a
jejich podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení
69/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění úklidu Kongresového centra ve Zlíně, mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jako objednatelem
a firmou Karmedon s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, 100
00 Praha, IČ 01615696 jako poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování úklidu v
Kongresovém centru ve Zlíně,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.
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Usnesení
70/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2000120161, ze dne 14. 11. 2012 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jako
kupujícím a společností Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky s.r.o., se sídlem Tovární 1627,
769 01 Holešov , IČ 25581210, jako prodávajícím, jehož předmětem je změna názvu
prodávajícího z Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o., na Pospíšil - maso,
uzeniny, lahůdky s.r.o.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem předmětného dodatku.

Usnesení
71/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120043 ze dne 27.11.2012 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 41 Zlín, IČ 00283924, jako
půjčitelem a Domem dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvkovou organizací, se sídlem
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, IČ 75833514, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je
udělení souhlasu statutárního města Zlína k realizaci projektu "BIOTOPová přírodní
zahrada s venkovní učebnou", a to nejméně po dobu jeho udržitelnosti a rozšíření účelu
výpůjčky o realizaci tohoto projektu na pozemku p. č. 2001/16 k. ú. Zlín
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem předmětného dodatku.

Usnesení
72/2R/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 AGENTUROU VELRYBA s.r.o.,
se sídlem Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO 26910071, jakožto dodavatelem, jejímž
předmětem je organizační zajištění akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína
za rok 2017, konané dne 27. 3. 2018 v Kongresovém centru Zlín, s celkovou cenou služby
ve výši 230 000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.

Usnesení
73/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace
stavby "Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681" mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako objednatelem a Ústavem
archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Kaloudova
1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek
zhotovitele provést záchranný archeologický výzkumu při stavbě "Zlínský klub seniorů, ul.
Kvítková 681" na pozemcích p.č. 3191/1 a p.č. st. 862 v k. ú. Zlín a závazek objednatele za
provedený záchranný archeologický výzkum uhradit cenu ve výši prokazatelných nákladů
(dle zdůvodnění tohoto předkládaného materiálu),
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
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s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
75/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výši poplatků za školné a stravné dětí v organizačních složkách SMZ - v jeslích a
rehabilitačním stacionáři (viz příloha) s účinností od 1. 1. 2018.

Usnesení
76/2R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním
městem Zlínem, k čerpání mzdových prostředků z provozního příspěvku těchto
příspěvkových organizací v roce 2017.

Usnesení
77/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Nová cesta
268, příspěvková organizace, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČ 71008161:
1) uzavření Dohody o narovnání mezi Základní školou Zlín, Nová cesta 268, příspěvková
organizace, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČ 71008161 a kapitálovou
společností MANAX s.r.o., IČ 26931494, se sídlem Pod Bořím 480, 763 14 Zlín–Štípa, dle
zdůvodnění,
2) pověření Mgr. Lubomíra Klátila, ředitele příspěvkové organizace Základní školy Zlín,
Nová cesta 268, příspěvkové organizace, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa, IČ
71008161, podpisem předmětné dohody.

Usnesení
78/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o úpravě vztahů při údržbě stavby mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, jako vlastníkem pozemku, Mateřskou
školou Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Vrchovici
21, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ 71006958, jako uživatelem pozemku a
, jako stavebníkem,
jejímž předmětem je úprava vztahů při údržbě stavby - opěrné stěny bazénu, nacházejícího
se na pozemku p. č. 1102/7, k. ú. Kudlov na hranici s pozemkem p. č. 1102/8 k. ú. Kudlov
dle zdůvodnění
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/2R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním dohody o stanovení postupu
převzetí dokumentů a realizace dalších činností, souvisejících s převodem nemovitostí z
vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví statutárního města Zlína na ul. Broučkova ve
Zlíně mezi Domovem pro seniory Burešov, příspěvkovou organizací, Burešov 4884, 760
01 Zlín, IČ 70851042 jako předávajícím a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924, jako přebírajícím, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
80/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína společnosti Jižní klid s.r.o., Valašská Bystřice
742, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 06048161 k provedení oprav a renovací stávajících
překážek na skateboardovém hřišti, nacházejícím se na pozemku p. č. 3285/1, k. ú. Zlín (na
ul. Broučkova ve Zlíně) ve vlastnictví statutárního města Zlína

Usnesení
81/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení kladného stanoviska pro Fotbalový club Zlín, z.s., Hradská 854, 76001 Zlín, IČO
670 08 127 k získané investiční dotaci z MŠMT
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem stanoviska.

Usnesení
82/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
na základě znění čl. VII odst. 6 smlouvy č. 2800140159 Divadelnímu souboru STUDIO T,
IČ: 0067010318 udělení krátkodobé výpůjčky místností č.115,116,přístavba ve Zlínském
klubu 204 podvypůjčiteli: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních
komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, IČ: 70883521 za účelem uskutečnění
studentského módního projektu Fashion Point v termínu 3. 3. 2018 od 10:00 do 17:00
hodin.

Usnesení
83/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, IČ:
00283924 jako půjčitelem a "Spolek LešetínZlín", Lešetín I/610, 760 01 Zlín, IČ:
22822054 jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka mobilního pódia na akci XIX.
Lešetínský fašank, na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 5. 2. 2018
pověřuje
náměstka primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČ: 72563346), 13125 Kč,
Muzikanti hrajte, aneb Filharmonie pod širým nebem 2018, 11.6.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
14l15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČ: 72563346), 13125 Kč, Muzikanti hrajte,
aneb Filharmonie pod širým nebem 2018, 11.6.2018, Zlín

Usnesení
85/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČ: 72563346), 16500 Kč, Galerijní
a muzejní noc 2018, 18.5.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
14l15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČ: 72563346), 16500 Kč, Galerijní a
muzejní noc 2018, 18.5.2018, Zlín

Usnesení
86/2R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČ: 72563346), 16250 Kč,
Videomappingová projekce ke 100. výročí založení Československa, 12.4.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
14l15 Baťův institut, příspěvková organizace (IČ: 72563346), 16250 Kč,
Videomappingová projekce ke 100. výročí založení Československa, 12.4.2018, Zlín
Usnesení
87/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Bartošův soubor, z.s. (IČ: 49156403), 38000 Kč, Valašský bál, 27.1.2018,
Kongresové centrum Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Bartošův soubor, z.s. (IČ: 49156403), 38000 Kč, Valašský bál, 27.1.2018, Kongresové
centrum Zlín

Usnesení
88/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele BIG BAND ZLÍN z.s. (IČ: 28551991), 24025 Kč, Odpoledne v rytmu,
kongresový sál hotelu Moskva Zlín, leden-duben 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
BIG BAND ZLÍN z.s. (IČ: 28551991), 24025 Kč, Odpoledne v rytmu, kongresový sál
hotelu Moskva Zlín, leden-duben 2018

Usnesení
89/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele CANTICUM CAMERALE z.s. (IČ: 46276980), 22200 Kč, Koncert Canticum
Camarale, Giovanni Felice Sances (1600-1679): Salmi brevi et Litaniae, 20.1.2018
Vizovice, kostel sv. Vavřince, 21.1.2018 Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
CANTICUM CAMERALE z.s. (IČ: 46276980), 22200 Kč, Koncert Canticum Camarale,
Giovanni Felice Sances (1600-1679): Salmi brevi et Litaniae, 20.1.2018 Vizovice, kostel
sv. Vavřince, 21.1.2018 Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Usnesení
90/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (IČ: 25300083), 22500 Kč, „Fesťáček
2018", 9. června 2018, areál CSP Zlín, o.p.s., ul. Mostní 4058, 760 01 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (IČ: 25300083), 22500 Kč, „Fesťáček 2018", 9.
června 2018, areál CSP Zlín, o.p.s., ul. Mostní 4058, 760 01 Zlín

Usnesení
91/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele
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CI.CZ, s.r.o. (IČ: 27205282), 50000 Kč, Antonín Horák, publikace doprovázející výstavu
Antonín Horák: 100, 2.1.-28.2.2018, Zlín/Praha
Usnesení
92/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele CI.CZ, s.r.o. (IČ: 27205282), 40000 Kč, Antonín Horák:100, výstava, Krajská
galerie výtvarných umění ve Zlíně, 28.2. - 2.5.-2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
CI.CZ, s.r.o. (IČ: 27205282), 40000 Kč, Antonín Horák:100, výstava, Krajská galerie
výtvarných umění ve Zlíně, 28.2. - 2.5.-2018

Usnesení
93/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Cimbálová muzika Paléska, z.s. (IČ: 27052770), 8550 Kč, Spoluúčinkování CM
Paléska s dětským folklorním souborem Vonička v roce 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Cimbálová muzika Paléska, z.s. (IČ: 27052770), 8550 Kč, Spoluúčinkování CM Paléska s
dětským folklorním souborem Vonička v roce 2018

Usnesení
94/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Cimbálová muzika Valášek Zlín, z.s. (IČ: 46308725), 33000 Kč, Vystoupení CM
Valášek Zlín a CM Denica, I. pol. 2018, Zlín a blízké okolí
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Cimbálová muzika Valášek Zlín, z.s. (IČ: 46308725), 33000 Kč, Vystoupení CM Valášek
Zlín a CM Denica, I. pol. 2018, Zlín a blízké okolí

Usnesení
95/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Dance Studio Starlight, z.s. (IČ: 22762019), 7975 Kč, Veřejné tančírny, 3x
měsíčně sál A, Jateční 169, 1x měsíčně 14l15 budova Baťova institutu, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Dance Studio Starlight, z.s. (IČ: 22762019), 7975 Kč, Veřejné tančírny, 3x měsíčně sál A,
Jateční 169, 1x měsíčně 14l15 budova Baťova institutu, Zlín

Usnesení
96/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Dance Studio Starlight, z.s. (IČ: 22762019), 11475 Kč, Veřejná představení
tanečních kurzů dětí a mládeže, 26.1.2018 a 22.6.2018, Kongresové centrum Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Dance Studio Starlight, z.s. (IČ: 22762019), 11475 Kč, Veřejná představení tanečních
kurzů dětí a mládeže, 26.1.2018 a 22.6.2018, Kongresové centrum Zlín
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Usnesení
97/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Divadlo Scéna, o.p.s. (IČ: 22613285), 11500 Kč, Z pohádky do pohádky, I. pol.
2018, Kulturní středisko Malá scéna, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Divadlo Scéna, o.p.s. (IČ: 22613285), 11500 Kč, Z pohádky do pohádky, I. pol. 2018,
Kulturní středisko Malá scéna, Zlín

Usnesení
98/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Divadlo Scéna, o.p.s. (IČ: 22613285), 18113 Kč, Dášenka čili život štěněte, I. pol.
2018, Kulturní středisko Malá scéna, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Divadlo Scéna, o.p.s. (IČ: 22613285), 18113 Kč, Dášenka čili život štěněte, I. pol. 2018,
Kulturní středisko Malá scéna, Zlín

Usnesení
99/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně (IČ: 46311432), 7200 Kč,
Dagmar Havlíčková: Kresby, 26.4.2018-1.7.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně (IČ: 46311432), 7200 Kč, Dagmar
Havlíčková: Kresby, 26.4.2018-1.7.2018, Zlín

Usnesení
100/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele F-dur jazzband z.s. (IČ: 22665081), 15000 Kč, Aranžmá a notový materiál - vývoj
jazzu a jeho styly, I. pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
F-dur jazzband z.s. (IČ: 22665081), 15000 Kč, Aranžmá a notový materiál - vývoj jazzu a
jeho styly, I. pol. 2018, Zlín

Usnesení
101/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Fryštácká Javořina z.s. (IČ:68688181), 29400 Kč, Májová veselice s dechovkou,
20.5.2018, Zlín, náměstí Míru, pódium
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Fryštácká Javořina z.s. (IČ:68688181), 29400 Kč, Májová veselice s dechovkou,
20.5.2018, Zlín, náměstí Míru, pódium

Usnesení
102/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele
, 11000 Kč, Hudební
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vystoupení Malenovjanky pro veřejnost vč. vybavení, I. pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
11000 Kč, Hudební vystoupení
Malenovjanky pro veřejnost vč. vybavení, I. pol. 2018
Usnesení
103/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 10125 Kč, Pořízení notového
materiálu, aranžmá a rozpis skladeb, I. pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 10125 Kč, Pořízení notového materiálu,
aranžmá a rozpis skladeb, I. pol. 2018, Zlín

Usnesení
104/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s.
(IČ: 48471178), 20000 Kč, Pořízení účetního programu (software), I. pol. 2018, Zlín

Usnesení
105/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 9375 Kč, Oprava hudebních nástrojů,
I. pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 9375 Kč, Oprava hudebních nástrojů, I. pol.
2018, Zlín

Usnesení
106/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 7125 Kč, Doplnění a opravy krojů, I.
pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 7125 Kč, Doplnění a opravy krojů, I. pol.
2018, Zlín

Usnesení
107/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 20000 Kč, Spolupráce s hostujícím
dirigentem, I. pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Hudební sdružení Zlín, z.s. (IČ: 48471178), 20000 Kč, Spolupráce s hostujícím dirigentem,
I. pol. 2018, Zlín

Usnesení
108/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
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žadatele Charita Zlín (IČ: 44117434), 23750 Kč, Třikrálový festival 2018, 6. ledna 2018,
před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Charita Zlín (IČ: 44117434), 23750 Kč, Třikrálový festival 2018, 6. ledna 2018, před
kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů
Usnesení
109/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Inspirace Zlín z.s. (IČ: 04535341), 28500 Kč, Festival IQ PLAY, I. pol. 2018,
Zlínský zámek
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní
smlouvy Inspirace Zlín z.s. (IČ: 04535341), 28500 Kč, Festival IQ PLAY, I. pol. 2018,
Zlínský zámek

Usnesení
110/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Inspirace Zlín z.s. (IČ: 04535341), 29700 Kč, Strašidelné sklepení Zlínského
zámku I. pol. 2018, zlínský zámek
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní
smlouvy Inspirace Zlín z.s. (IČ: 04535341), 29700 Kč, Strašidelné sklepení Zlínského
zámku I. pol. 2018, zlínský zámek

Usnesení
111/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele KČT, oblast Valašsko-Chřiby (IČ: 70902003), 27500 Kč, Festival turistických
amatérských filmů a fotografií, 20.-22. dubna 2018 Zlín, Vizovice, Chřiby
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
KČT, oblast Valašsko-Chřiby (IČ: 70902003), 27500 Kč, Festival turistických amatérských
filmů a fotografií, 20.-22. dubna 2018 Zlín, Vizovice, Chřiby

Usnesení
112/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, z.s. (IČ: 68688393),
28875 Kč, Účast na tanečních soutěžích - všechny taneční skupiny děti, junioři a
mládež/mažoretky, street dance, společenský tanec, reprezentace města Zlín na soutěžích,
duben-červen, říjen-listopad 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín, z.s. (IČ: 68688393), 28875 Kč,
Účast na tanečních soutěžích - všechny taneční skupiny děti, junioři a mládež/mažoretky,
street dance, společenský tanec, reprezentace města Zlín na soutěžích, duben-červen,
říjen-listopad 2018

Usnesení
113/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
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žadatele Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ:
00094889), 21000 Kč, Kdo se rád dívá - výstava, 23. května - 30. června 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ: 00094889), 21000
Kč, Kdo se rád dívá - výstava, 23. května - 30. června 2018
Usnesení
114/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ:
00094889), 28500 Kč, periodikum Prostor Zlín 2018, I. pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ: 00094889), 28500
Kč, periodikum Prostor Zlín 2018, I. pol. 2018

Usnesení
115/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ:
70947422), 36000 Kč, Literární jaro Zlín 2018, 23.4. - 3.5.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ: 70947422),
36000 Kč, Literární jaro Zlín 2018, 23.4. - 3.5.2018, Zlín

Usnesení
116/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele MALENOVICKÉ PODHRADÍ (IČ: 27034224), 27300 Kč, Dětský mezinárodní
folklorní festival Děti v podhradí, 9.-10.6.2018, Zlín - Malenovice
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
MALENOVICKÉ PODHRADÍ (IČ: 27034224), 27300 Kč, Dětský mezinárodní folklorní
festival Děti v podhradí, 9.-10.6.2018, Zlín - Malenovice

Usnesení
117/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele
14420 Kč,
Nedělní hudební dostaveníčka, 6.5. - 17.6.2018, v parku Komenského za ZK 204
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
, 14420 Kč, Nedělní
hudební dostaveníčka, 6.5. - 17.6.2018, v parku Komenského za ZK 204

Usnesení
118/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ: 00089982),
13500 Kč, Móda ve světle osmiček, 15.3.2018, 14l15 Baťův institut, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ: 00089982), 13500
Kč, Móda ve světle osmiček, 15.3.2018, 14l15 Baťův institut, Zlín
Usnesení
119/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Na Pasece, z.s. (IČ:
22714421), 48300 Kč, Za Kovářkou do lesní školky, dvoudenní akce květen - červen 2018,
bývalá škola Jaroslavice, Anenská 119, Zlín

Usnesení
120/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele NADĚJE, pobočka Zlín (IČ: 00570931), 7750 Kč, Velikonoční jarmark na plácku,
22.3.2018, Tkalcovna NADĚJE Zlín a přilehlé venkovní prostory před Tkalcovnou, Na
Honech I 5540, 760 05 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
NADĚJE, pobočka Zlín (IČ: 00570931), 7750 Kč, Velikonoční jarmark na plácku,
22.3.2018, Tkalcovna NADĚJE Zlín a přilehlé venkovní prostory před Tkalcovnou, Na
Honech I 5540, 760 05 Zlín

Usnesení
121/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele
, 13175 Kč, Evropský svátek hudby Zlín 2018,
červen 2018, prostor před zlínským zámkem
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
13175 Kč, Evropský svátek hudby Zlín 2018, červen
2018, prostor před zlínským zámkem

Usnesení
122/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele POST BELLUM, o.p.s. (IČ: 26548526), 27493 Kč, Zachraňme a představme
příběhy pamětníků událostí z roků 1918, 1948 a 1968 ze Zlínského kraje, Zlín, I. pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
POST BELLUM, o.p.s. (IČ: 26548526), 27493 Kč, Zachraňme a představme příběhy
pamětníků událostí z roků 1918, 1948 a 1968 ze Zlínského kraje, Zlín, I. pol. 2018

Usnesení
123/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele
, 9900 Kč, Galavečer SalsaZlín 2018, 3.3.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
, 9900 Kč, Galavečer SalsaZlín 2018, 3.3.2018, Zlín

Usnesení
124/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín (IČ: 40995356), 11875 Kč,
Noc kostelů, 25.5.2018, Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín (IČ: 40995356), 11875 Kč, Noc
kostelů, 25.5.2018, Zlín
Usnesení
125/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín (IČ: 40995356), 15750 Kč,
Tradiční zlínská pouť 2018, 6.5.2018, kostel, fara a prostranství u kostela ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín (IČ: 40995356), 15750 Kč, Tradiční
zlínská pouť 2018, 6.5.2018, kostel, fara a prostranství u kostela ve Zlíně

Usnesení
126/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Římskokatolická farnost Štípa (IČ: 48471712), 6000 Kč, Noc kostelů v kostele
Narození Panny Marie ve Štípě a v přilehlém starém gotickém kostelíku, 25. května 2018,
kostel Narození Panny Marie ve Štípě, Mariánské náměstí, starý gotický kostelík ve Štípě
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Římskokatolická farnost Štípa (IČ: 48471712), 6000 Kč, Noc kostelů v kostele Narození
Panny Marie ve Štípě a v přilehlém starém gotickém kostelíku, 25. května 2018, kostel
Narození Panny Marie ve Štípě, Mariánské náměstí, starý gotický kostelík ve Štípě

Usnesení
127/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČ: 65822471), 35000 Kč,
Účast na soutěžích v ČR a mezinárodních soutěžích mládežnických orchestrů vč.
soustředění, I. pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČ: 65822471), 35000 Kč, Účast na
soutěžích v ČR a mezinárodních soutěžích mládežnických orchestrů vč. soustředění, I. pol.
2018

Usnesení
128/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČ: 65822471), 22500 Kč,
Účast na soutěžích mažoretek v ČR i zahraničí, vč. pořízení soutěžních kostýmů a taneční
pochodové obuvi, soustředění a nastudování choreografie čtyř skupin mažoretek SDOM, I.
pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČ: 65822471), 22500 Kč, Účast na
soutěžích mažoretek v ČR i zahraničí, vč. pořízení soutěžních kostýmů a taneční
pochodové obuvi, soustředění a nastudování choreografie čtyř skupin mažoretek SDOM, I.
pol. 2018

Usnesení
129/2R/2018

Rada města Zlína
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schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČ: 65822471), 35000 Kč,
Reprezentace města Zlín orchestrem SDOM Zlín na 28. Mezinárodním hudebním festivale
v Polsku a doplnění částí uniforem muzikantů, 25.-27. května 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s. (IČ: 65822471), 35000 Kč, Reprezentace
města Zlín orchestrem SDOM Zlín na 28. Mezinárodním hudebním festivale v Polsku a
doplnění částí uniforem muzikantů, 25.-27. května 2018
Usnesení
130/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek (IČ: 65399447), 21000 Kč, Dny umění nevidomých na Moravě 2018, duben-červen
2018 Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (IČ:
65399447), 21000 Kč, Dny umění nevidomých na Moravě 2018, duben-červen 2018 Zlín

Usnesení
131/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČ: 49156071), 7250 Kč, Pořízení krojových
součástek pro Malá Vonica, I. pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČ: 49156071), 7250 Kč, Pořízení krojových součástek pro
Malá Vonica, I. pol. 2018

Usnesení
132/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČ: 49156071), 14375 Kč, Oprava kontrabasu, I.
pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Slovácký soubor Vonica, z.s. (IČ: 49156071), 14375 Kč, Oprava kontrabasu, I. pol. 2018

Usnesení
133/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín, z.s. (IČ: 48472336), 13500 Kč, Jarní
koncert, 25.3.2018, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín, z.s. (IČ: 48472336), 13500 Kč, Jarní koncert,
25.3.2018, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín

Usnesení
134/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
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žadatele Společnost KT, z.s. (IČ: 22839674), 36250 Kč, Program výstav českých umělců,
I. pol. 2018, galerie Kabinet T., 12. tovární budova, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Společnost KT, z.s. (IČ: 22839674), 36250 Kč, Program výstav českých umělců, I. pol.
2018, galerie Kabinet T., 12. tovární budova, Zlín
Usnesení
135/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. (IČ: 25344587), 9300 Kč,
Pohádkové radování, zpívání a tancování, tělocvična SŠPgS Zlín a Krajská knihovna Fr.
Bartoše, březen 2018

Usnesení
136/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Studentská unie UTB, z.s. (IČ: 26996286), 26250 Kč, Májales UTB 2018,
2.5.2018, Park před Baťovou vilou, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Studentská unie UTB, z.s. (IČ: 26996286), 26250 Kč, Májales UTB 2018, 2.5.2018, Park
před Baťovou vilou, Zlín

Usnesení
137/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521), 18050 Kč, Culturea, 7.4.2018,
Zlínský zámek
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521), 18050 Kč, Culturea, 7.4.2018, Zlínský
zámek

Usnesení
138/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521), 27500 Kč, Busfest 2018,
20.4.2018 ve Zlíně, točna DSZO pod Sportovní halou
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521), 27500 Kč, Busfest 2018, 20.4.2018 ve
Zlíně, točna DSZO pod Sportovní halou

Usnesení
139/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521), 12150 Kč, Skrz prsty, 7.3.2018
v Technickém informačním centru, v týdnu 12.-16.2.2018 přednášky na ZŠ
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521), 12150 Kč, Skrz prsty, 7.3.2018 v
Technickém informačním centru, v týdnu 12.-16.2.2018 přednášky na ZŠ
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Usnesení
140/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně (IČ: 70883521), 30000 Kč, Fashion Point, 3.3.2018, zlínský klub 204 - pro
přednášky, OD 13 - prezentace ateliéru, Zlín

Usnesení
141/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně (IČ: 70883521), 23000 Kč, Fashion Event Dotek, 14.4.2018, OD13 a Cafe R21, Zlín

Usnesení
142/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Valašský soubor Kašava, z.s. (IČ: 46311360), 19500 Kč, Trnečka - okresní soutěž
dětských zpěváků lidových písní, 24. ročník, březen 2018, Malá scéna Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Valašský soubor Kašava, z.s. (IČ: 46311360), 19500 Kč, Trnečka - okresní soutěž dětských
zpěváků lidových písní, 24. ročník, březen 2018, Malá scéna Zlín

Usnesení
143/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Valašský soubor Kašava, z.s. (IČ: 46311360), 15600 Kč, 30. besídka u cimbálu,
20.5.2018, Malá scéna Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Valašský soubor Kašava, z.s. (IČ: 46311360), 15600 Kč, 30. besídka u cimbálu, 20.5.2018,
Malá scéna Zlín

Usnesení
144/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Valašský soubor Kašava, z.s.
(IČ: 46311360), 49000 Kč, 47. valašský bál, 3.2.2018, Fryšták

Usnesení
145/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Valašský soubor Kašava, z.s.
(IČ: 46311360), 10000 Kč, Digitalizace video archivu Valašského souboru Kašava, I. pol.
2018, Zlín

Usnesení
146/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Valašský soubor Kašava, z.s. (IČ: 46311360), 33750 Kč, Korepetice, pořízení
strun, klarinetových plátků a krojového vybavení, oprava krojových součástek a hudebních
nástrojů, I.pol. 2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Valašský soubor Kašava, z.s. (IČ: 46311360), 33750 Kč, Korepetice, pořízení strun,
klarinetových plátků a krojového vybavení, oprava krojových součástek a hudebních
nástrojů, I.pol. 2018, Zlín

Usnesení
147/2R/2018

Rada města Zlína
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zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Valašský soubor Kašava, z.s.
(IČ: 46311360), 20000 Kč, Soustředění Valašského souboru Kašava, I.pol. 2018, Revika
Vizovice
Usnesení
148/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele
25000 Kč, Výstavní cyklus Galerie Garáž
- GAC Zlín, Galerie Garáž, Burešov, č. ev. 2354, Zlín, zastávka MHD Zahradnická, Zlín, I.
pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
, 25000 Kč, Výstavní cyklus Galerie Garáž - GAC
Zlín, Galerie Garáž, Burešov, č. ev. 2354, Zlín, zastávka MHD Zahradnická, Zlín, I. pol.
2018

Usnesení
149/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele VONICA 80 o.p.s. (IČ: 27709957), 5940 Kč, První pátky pro veřejnost s hosty,
významnými osobnostmi folkloru a folklorními soubory, 4.5.2018, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
VONICA 80 o.p.s. (IČ: 27709957), 5940 Kč, První pátky pro veřejnost s hosty,
významnými osobnostmi folkloru a folklorními soubory, 4.5.2018, Zlín

Usnesení
150/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele VONICA 80 o.p.s. (IČ:
27709957), 7344 Kč, Taneční seminář výuky verbuňku a odzemku z Horňácka: pořízení
komponent ozvučovacího systému k video/audio prezentaci při tanečním semináři, pro
užití při nácviku a besedách u cimbálu, 14.4.2018, ZK 204 Zlín, sál č. 219, celodenní

Usnesení
151/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele VONICA 80 o.p.s. (IČ:
27709957), 29300 Kč, Pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů v Hostějově, květen 2018,
Hostějov u Medlovic

Usnesení
152/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele VONIČKA Zlín z.s. (IČ: 49156527), 25650 Kč, Besídka u cimbálu - vystoupení
všech věk. skupin souboru, dvě pracovní soustředění - I.pol. 2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
VONIČKA Zlín z.s. (IČ: 49156527), 25650 Kč, Besídka u cimbálu - vystoupení všech věk.
skupin souboru, dvě pracovní soustředění - I.pol. 2018

Usnesení
153/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy (IČ: 00226327), 5250 Kč, Koncert
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populární hudby „Rock and pop and folk and zuš", Dílna Městského divadla ve Zlíně,
20.6.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy (IČ: 00226327), 5250 Kč, Koncert populární
hudby „Rock and pop and folk and zuš", Dílna Městského divadla ve Zlíně, 20.6.2018
Usnesení
154/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Základní umělecká škola Zlín
- Malenovice (IČ: 46310983), 3500 Kč, II. absolventský koncert, 22.5.2018, Baťova vila,
Zlín

Usnesení
155/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Základní umělecká škola Zlín - Malenovice (IČ: 46310983), 6325 Kč, Taneční
představení, 27.4.2018, Malá scéna, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice (IČ: 46310983), 6325 Kč, Taneční představení,
27.4.2018, Malá scéna, Zlín

Usnesení
156/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Základní umělecká škola Zlín
- Malenovice (IČ: 46310983), 3500 Kč, I. Absolventský koncert, 24.4.2018, Baťova vila,
Zlín

Usnesení
157/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Základní umělecká škola Zlín (IČ:00838926, 16500 Kč, Mezinárodní festival
„Svět mládeže", I. pol. 2018, zahraničí
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Základní umělecká škola Zlín (IČ:00838926, 16500 Kč, Mezinárodní festival „Svět
mládeže", I. pol. 2018, zahraničí

Usnesení
158/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Základní umělecká škola Zlín (IČ:00838926), 14375 Kč, Pojďme sčítat hrušky s
jabkama, I. pol. 2018, ZUŠ Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Základní umělecká škola Zlín (IČ:00838926), 14375 Kč, Pojďme sčítat hrušky s jabkama,
I. pol. 2018, ZUŠ Zlín

Usnesení
159/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Zlínská astronomická společnost, z.s. (IČ: 46276475), 26875 Kč, Seriál akcí,
přednášek a výstav na hvězdárně Zlín, I. pol. 2018
33

pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Zlínská astronomická společnost, z.s. (IČ: 46276475), 26875 Kč, Seriál akcí, přednášek a
výstav na hvězdárně Zlín, I. pol. 2018
Usnesení
160/2R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Zlínská soukromá vyšší
odborná škola umění, o.p.s. (IČ: 25554166), 45000 Kč, Nastudování a realizace dvou
představení studentského divadla „Mandragora", I. pol. 2018, budova Městského divadla
Zlín - „Dílna"

Usnesení
161/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele Zlínský kreativní klastr, z.s. (IČ: 01365258), 18375 Kč, Galerijní a muzejní noc v
ulicích Zlína 2018, 18.5.2018, město Zlín - 10 lokalit
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
Zlínský kreativní klastr, z.s. (IČ: 01365258), 18375 Kč, Galerijní a muzejní noc v ulicích
Zlína 2018, 18.5.2018, město Zlín - 10 lokalit

Usnesení
162/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 3000 Kč, Jaromír Merhaut poslechový hudební pořad, 23.2.2018, Senior Beat Club Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
"Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 3000 Kč, Jaromír Merhaut - poslechový
hudební pořad, 23.2.2018, Senior Beat Club Zlín

Usnesení
163/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 5750 Kč, Jiří Černý - poslechový
pořad, 31.1.2018 MDZ - Dílna
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
"Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 5750 Kč, Jiří Černý - poslechový pořad,
31.1.2018 MDZ - Dílna

Usnesení
164/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 5750 Kč, Jiří Černý - poslechový
pořad, 28.3.2018 MDZ - Dílna
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
"Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 5750 Kč, Jiří Černý - poslechový pořad,
28.3.2018 MDZ - Dílna

Usnesení
165/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
žadatele "Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 5750 Kč, Jiří Černý - poslechový
pořad, 23.5.2018 MDZ - Dílna
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní smlouvy
"Zlínský hudební klub" z.s. (IČ: 22723773), 5750 Kč, Jiří Černý - poslechový pořad,
23.5.2018 MDZ - Dílna
Usnesení
166/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele ArtZlín z.s. (IČ: 22726306), 79200 Kč, Projekt - „Koncerty žánru folk,
country, bluegrass, rock", leden-červen 2018, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy ArtZlín z.s. (IČ: 22726306), 79200 Kč, Projekt - „Koncerty žánru
folk, country, bluegrass, rock", leden-červen 2018, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení ArtZlín z.s. (IČ: 22726306), 79200 Kč, Projekt „Koncerty žánru folk, country, bluegrass, rock", leden-červen 2018, Zlín

Usnesení
167/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele ArtZlín z.s. (IČ: 22726306), 60900 Kč, Projekt "JAZZ DO REGIONU",
leden-červen 2018, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy ArtZlín z.s. (IČ: 22726306), 60900 Kč, Projekt "JAZZ DO
REGIONU", leden-červen 2018, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení ArtZlín z.s. (IČ: 22726306), 60900 Kč, Projekt
"JAZZ DO REGIONU", leden-červen 2018, Zlín

Usnesení
168/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Asociace DICE - Development Initiatives for a Common Europe, z. s. (IČ:
03647781), 33750 Kč, Jeden svět Zlín 2018 - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o
lidských právech, 3.-6.4.2018, Golden Apple Cinema, doprovodný program před i během
festivalu ve friendly places a parku Komenského
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Asociace DICE - Development Initiatives for a Common Europe, z.
s. (IČ: 03647781), 33750 Kč, Jeden svět Zlín 2018 - Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech, 3.-6.4.2018, Golden Apple Cinema, doprovodný program před i
během festivalu ve friendly places a parku Komenského
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Asociace DICE - Development Initiatives for a
Common Europe, z. s. (IČ: 03647781), 33750 Kč, Jeden svět Zlín 2018 - Mezinárodní
festival dokumentárních filmů o lidských právech, 3.-6.4.2018, Golden Apple Cinema,
doprovodný program před i během festivalu ve friendly places a parku Komenského

Usnesení
169/2R/2018

Rada města Zlína
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souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele AVION BIG BAND z.s. (IČ: 22735305), 90250 Kč, Prvomájový průvod 2018
ve Zlíně ve stylu ke 100. výročí založení republiky, 1.5.2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy AVION BIG BAND z.s. (IČ: 22735305), 90250 Kč, Prvomájový
průvod 2018 ve Zlíně ve stylu ke 100. výročí založení republiky, 1.5.2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení AVION BIG BAND z.s. (IČ: 22735305), 90250
Kč, Prvomájový průvod 2018 ve Zlíně ve stylu ke 100. výročí založení republiky, 1.5.2018
Usnesení
170/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele AVION BIG BAND z.s. (IČ: 22735305), 42500 Kč, Pálení čarodějnic 2018 ve
Zlíně, náměstí Míru, Zlín, 30.4.2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy AVION BIG BAND z.s. (IČ: 22735305), 42500 Kč, Pálení
čarodějnic 2018 ve Zlíně, náměstí Míru, Zlín, 30.4.2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení AVION BIG BAND z.s. (IČ: 22735305), 42500
Kč, Pálení čarodějnic 2018 ve Zlíně, náměstí Míru, Zlín, 30.4.2018

Usnesení
171/2R/2018

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

Usnesení
172/2R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele
60000 Kč, Hudba pro všechny generace, 1.2.-30.6.2018, kavárna
Továrna, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
,
60000 Kč, Hudba pro všechny generace, 1.2.-30.6.2018, kavárna Továrna, Zlín

Usnesení
173/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Czech Ensemble Baroque, z.s. (IČ: 22674209), 66000 Kč, Ze „Stará hudba
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pro nový věk" se stává „Bacha na Mozarta!", únor - duben 2018, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Czech Ensemble Baroque, z.s. (IČ: 22674209), 66000 Kč, Ze
„Stará hudba pro nový věk" se stává „Bacha na Mozarta!", únor - duben 2018, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Czech Ensemble Baroque, z.s. (IČ: 22674209),
66000 Kč, Ze „Stará hudba pro nový věk" se stává „Bacha na Mozarta!", únor - duben
2018, Zlín
Usnesení
174/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele FILMFEST, s.r.o. (IČ: 26273365), 7500000.00 Kč, 58. Zlín Film Festival Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, 25.5.2018-2.6.2018, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy FILMFEST, s.r.o. (IČ: 26273365), 7500000.00 Kč, 58. Zlín Film
Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, 25.5.2018-2.6.2018, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení FILMFEST, s.r.o. (IČ: 26273365), 7500000.00 Kč,
58. Zlín Film Festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
25.5.2018-2.6.2018, Zlín

Usnesení
175/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ: 27721469), 50000.00 Kč, Opera a balet
ve Zlíně - operní a baletní představení na filmovém plátně z tradičních evropských
operních a baletních domů, multikino v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, I. pol. 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ: 27721469), 50000.00 Kč,
Opera a balet ve Zlíně - operní a baletní představení na filmovém plátně z tradičních
evropských operních a baletních domů, multikino v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, I. pol.
2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ: 27721469),
50000.00 Kč, Opera a balet ve Zlíně - operní a baletní představení na filmovém plátně z
tradičních evropských operních a baletních domů, multikino v OZC Zlaté jablko ve Zlíně,
I. pol. 2018

Usnesení
176/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ: 27721469), 50000 Kč, Filmový klub
seniorů (FKS) - udržení zvýhodněné ceny pro FKS a podpora propagace, I. pol. 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ: 27721469), 50000 Kč,
Filmový klub seniorů (FKS) - udržení zvýhodněné ceny pro FKS a podpora propagace, I.
pol. 2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČ: 27721469),
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50000 Kč, Filmový klub seniorů (FKS) - udržení zvýhodněné ceny pro FKS a podpora
propagace, I. pol. 2018
Usnesení
177/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Klub rodičů při MŠ Slovenská, Zlín (IČ: 46277650), 31500 Kč, Zlínský
Škrpálek, 23.4.2018, KC Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Klub rodičů při MŠ Slovenská, Zlín (IČ: 46277650), 31500 Kč,
Zlínský Škrpálek, 23.4.2018, KC Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Klub rodičů při MŠ Slovenská, Zlín (IČ:
46277650), 31500 Kč, Zlínský Škrpálek, 23.4.2018, KC Zlín

Usnesení
178/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace (IČ:
70947422), 450000 Kč, Zlín čte a studuje 2018 - 1. pololetí: nákup knihovního fondu pro
zajištění městské funkce KFBZ, I. pol. 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková
organizace (IČ: 70947422), 450000 Kč, Zlín čte a studuje 2018 - 1. pololetí: nákup
knihovního fondu pro zajištění městské funkce KFBZ, I. pol. 2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
příspěvková organizace (IČ: 70947422), 450000 Kč, Zlín čte a studuje 2018 - 1. pololetí:
nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce KFBZ, I. pol. 2018

Usnesení
179/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových (IČ: 29192072), 53625 Kč,
Mezinárodní soutěž Best in Design 2018, 4.5.2018, Kongresové centrum Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových (IČ: 29192072),
53625 Kč, Mezinárodní soutěž Best in Design 2018, 4.5.2018, Kongresové centrum Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Nadační fond Martiny a Martina Růžičkových (IČ:
29192072), 53625 Kč, Mezinárodní soutěž Best in Design 2018, 4.5.2018, Kongresové
centrum Zlín

Usnesení
180/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Orel jednota Zlín (IČ: 64467317), 31500 Kč, Česko-slovenský dětský
folklórní festival MÁJÍČEK, 26.5.2018, Zlín - Jižní Svahy
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Orel jednota Zlín (IČ: 64467317), 31500 Kč, Česko-slovenský
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dětský folklórní festival MÁJÍČEK, 26.5.2018, Zlín - Jižní Svahy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Orel jednota Zlín (IČ: 64467317), 31500 Kč,
Česko-slovenský dětský folklórní festival MÁJÍČEK, 26.5.2018, Zlín - Jižní Svahy
Usnesení
181/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Piranha Film s.r.o. (IČ: 26904951), 342000 Kč, Neznámá země 2018, XXII.
Ročník festivalu cestování, poznávání a sbližování, 16.4.2018 - 27.4.2018, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Piranha Film s.r.o. (IČ: 26904951), 342000 Kč, Neznámá země
2018, XXII. Ročník festivalu cestování, poznávání a sbližování, 16.4.2018 - 27.4.2018,
Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Piranha Film s.r.o. (IČ: 26904951), 342000 Kč,
Neznámá země 2018, XXII. Ročník festivalu cestování, poznávání a sbližování, 16.4.2018
- 27.4.2018, Zlín

Usnesení
182/2R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele
, 160000 Kč, El Cubano, Latino Dance & Music Festival, 12.5.2018, platforma
14l15 Baťův institut, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
, 160000 Kč, El
Cubano, Latino Dance & Music Festival, 12.5.2018, platforma 14l15 Baťův institut, Zlín

Usnesení
183/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Společnost KT, z.s. (IČ: 22839674), 38500 Kč, Program výstav
česko-slovenské spolupráce, I. pol. 2018, 12. tovární budova, Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Společnost KT, z.s. (IČ: 22839674), 38500 Kč, Program výstav
česko-slovenské spolupráce, I. pol. 2018, 12. tovární budova, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Společnost KT, z.s. (IČ: 22839674), 38500 Kč,
Program výstav česko-slovenské spolupráce, I. pol. 2018, 12. tovární budova, Zlín

Usnesení
184/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele "Spolek LešetínZlín" (IČ: 22822054), 48000 Kč, XIX. Lešetínský Fašank, 3.
února 2018, ulice Lešetín I, Lešetín II a Kvítková ve Zlíně
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy "Spolek LešetínZlín" (IČ: 22822054), 48000 Kč, XIX. Lešetínský
Fašank, 3. února 2018, ulice Lešetín I, Lešetín II a Kvítková ve Zlíně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení "Spolek LešetínZlín" (IČ: 22822054), 48000 Kč,
XIX. Lešetínský Fašank, 3. února 2018, ulice Lešetín I, Lešetín II a Kvítková ve Zlíně
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Usnesení
185/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Spolek ZUŠKA?ZUŠKA! (IČ: 04944429), 40000 Kč, ZUŠ OPEN 2018,
24.5.2018, Park Komenského Zlín
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Spolek ZUŠKA?ZUŠKA! (IČ: 04944429), 40000 Kč, ZUŠ OPEN
2018, 24.5.2018, Park Komenského Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Spolek ZUŠKA?ZUŠKA! (IČ: 04944429), 40000
Kč, ZUŠ OPEN 2018, 24.5.2018, Park Komenského Zlín

Usnesení
186/2R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně (IČ: 70883521, 250000 Kč, Zlín Design Week, 4.5. - 11.5.2018, Zlínský zámek,
OD 13, Baťův institut - platforma 14l15, náměstí - KOMA moduly, ul. Soudní, ul. Školní,
klub 204, Městské divadlo Zlín, Kongresové centrum
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČ: 70883521,
250000 Kč, Zlín Design Week, 4.5. - 11.5.2018, Zlínský zámek, OD 13, Baťův institut platforma 14l15, náměstí - KOMA moduly, ul. Soudní, ul. Školní, klub 204, Městské
divadlo Zlín, Kongresové centrum

Usnesení
187/2R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele Základní umělecká škola
B-Art, o.p.s. (IČ: 29396662), 200000 Kč, TANECVALMEZ 2018, 6. května 2018, Městské
divadlo Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. (IČ:
29396662), 200000 Kč, TANECVALMEZ 2018, 6. května 2018, Městské divadlo Zlín

Usnesení
188/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511), 131250 Kč, Zámek žije - akce živého
umění v 1. pololetí 2018, zámek Zlín, I. pol. 2018
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511), 131250 Kč, Zámek žije akce živého umění v 1. pololetí 2018, zámek Zlín, I. pol. 2018
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511), 131250 Kč,
Zámek žije - akce živého umění v 1. pololetí 2018, zámek Zlín, I. pol. 2018

Usnesení
189/2R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Kulturního fondu města Zlína a uzavřením veřejnoprávní smlouvy
pro žadatele Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511), 140000 Kč, Cyklus výstav v prostorách
zlínského zámku, I. pol. 2018, Galerie Václava Chada
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, podpisem předmětné
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veřejnoprávní smlouvy Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511), 140000 Kč, Cyklus výstav v
prostorách zlínského zámku, I. pol. 2018, Galerie Václava Chada
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Zlínský zámek o.p.s. (IČ: 29374511), 140000 Kč,
Cyklus výstav v prostorách zlínského zámku, I. pol. 2018, Galerie Václava Chada
Usnesení
190/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "XIX. Lešetínský fašank" na
prostranství ulic Lešetín I, ul. Kvítková a na soukromém pozemku na ul. Lešetín II
(parkoviště u hotelu Baltaci) v termínu 3. 2. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů po
dobu výše uvedené akce,
pořadatel: "LešetínZlín" o.s., Lešetín I 610, 760 01 Zlín, IČ: 22822054

Usnesení
191/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, dle přílohy č. 1, s účinností od 22.1.2018.

Usnesení
192/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů na zahraniční pracovní
cestu do Bratislavy (Slovensko) ve dnech 24. - 28. 1. 2018 pro:
- Evu Manišovou, OCRaI
- Pavlu Julinovou, OCRaI

Usnesení
193/2R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
použití heraldického znaku statutárního města Zlína partnerskými městy Limbach Oberfrohna (Německo) a Altenburg (Německo) v propagačních materiálech týkajících se
oslav 20. výročí partnerství měst.

Usnesení
194/2R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
volbu předsedy Komise místní části Jaroslavice dle důvodové zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí
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Usnesení
195/2R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva města Zlína, komisí Rady města Zlína a
správních rad fondů statutárního města Zlína v roce 2017,
2. odstoupení pana Mgr. Romana Vaigela z funkce člena Majetkové komise ke dni 15. 1.
2018,
3. odstoupení pana Karla Bartoňka z funkce předsedy a člena Komise pro strategické
plánování ke dni 11. 1. 2018,
jmenuje
pana JUDr. Ing. Zdeňka Jüngera členem Majetkové komise,
s účinností ode dne schválení.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v. r.

v. r.
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