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Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
24. schůze

10. 12. 2018

Usnesení
1/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
se vzdáním se předkupního práva k budově bez č.p./č.e., garáž, nacházející se
na pozemku p.č. st. 527 k.ú. Prštné, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu společnosti Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO
29374511, jakožto nájemci nebytových prostor v budově č.p. 1, která je
součástí pozemku p.č. st. 1 k.ú. Zlín, obec Zlín (budova zlínského zámku), s
přenecháním nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy zlínského
zámku o výměře 109,14 m2 (místnosti č. 304 – 312) do podnájmu společnosti
Kinesis s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 3767, 760 01 Zlín, IČO 05979021
pro studio jógy, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, za podmínek
nájemní smlouvy – výše podnájemného nesmí být vyšší než výše nájemného
schvaluje
udělení souhlasu společnosti Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO
29374511, jakožto nájemci nebytových prostor v budově č.p. 1, která je
součástí pozemku p.č. st. 1 k.ú. Zlín, obec Zlín (budova zlínského zámku), s
přenecháním nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy zlínského
zámku o výměře 67 m2 (místnosti č.319-322) do podnájmu spolku Inspirace
Zlín z.s., se sídlem Bří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO 04535341 pro
pořádání kulturně – vzdělávacích akcí a mimoškolních zájmových činností
dětí a mládeže, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, za podmínek
nájemní smlouvy – výše podnájemného nesmí být vyšší než výše nájemného
schvaluje
udělení souhlasu společnosti Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO
29374511, jakožto nájemci nebytových prostor v budově č.p. 1, která je
součástí pozemku p.č. st. 1 k.ú. Zlín, obec Zlín (budova zlínského zámku), s
přenecháním nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy zlínského
zámku o výměře 128 m2 (místnosti č. 324 – 326) a nebytových prostor ve II.
nadzemním podlaží budovy zlínského zámku o výměře 54 m2 (místnost č.
222) do podnájmu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T.G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521 (Fakultě multimediálních
komunikací) pro galerii a odborné pracoviště archivního - depozitního
charakteru pro mladé začínající umělce, studenty uměleckých směrů zlínské
univerzity, na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019, za podmínek
nájemní smlouvy – výše podnájemného nesmí být vyšší než výše nájemného
schvaluje
udělení souhlasu společnosti Zlínský zámek o.p.s., Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO
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29374511, jakožto nájemci nebytových prostor v budově č.p. 1, která je
součástí pozemku p.č. st. 1 k.ú. Zlín, obec Zlín (budova zlínského zámku), s
přenecháním nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy zlínského
zámku o výměře 85 m2 (místnosti č. 104, 105, 106, 108, 109) do podnájmu
Zlínskému kreativnímu klastru z.s., se sídlem Štefánikova 2431, 760 01 Zlín,
IČO 01365258, za účelem realizace aktivit pro podporu zlínských společností
působících v kreativních průmyslech, na dobu určitou od 01.01.2019 do
31.12.2019, za podmínek nájemní smlouvy – výše podnájemného nesmí být
vyšší než výše nájemného
Usnesení
3/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabel NN, skříň SS100 v rámci akce „Velíková, pí
Holíková, úprava přípojky NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 450, p.č. 451 k.ú. Velíková, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci akce „Malenovice,
Skalička (A.M.O.), kabel NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 142/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04084063,
jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a

-2-

provozování distribuční soustavy - komunikační vedení úplatně jednorázově
ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 652/1, p.č. 1861/1 k.ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
6/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Svatoplukem Červínkem, Hrnčířská
3075, 760 01 Zlín, IČO 13658808, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy bez
č.p./č.ev., umístěné na pozemku p.č. st. 924/1 k.ú. Příluky u Zlína, ul.
Broučkova ve Zlíně o výměře 56 m2 (skladování zboží) ke dni 31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Svatoplukem Červínkem, Hrnčířská 3075, 760 01 Zlín, IČO 13658808,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v
1. nadzemním podlaží budovy bez č.p./č.ev., umístěné na pozemku p.č. st.
924/1 k.ú. Příluky u Zlína (prostor č. 9201), ul. Broučkova ve Zlíně o výměře
56 m2 za účelem využití jako sklad elektro, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok
bez DPH, na dobu neurčitou od 1.1.2019, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Gabrielou Doupovcovou, Lazy III 3868,
760 01 Zlín, IČO 60560681, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu nebytových prostor v 1. a 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 292, ul.
Broučkova ve Zlíně o výměře 57,7 m2 (poskytování péče asistentem sociální
péče a praní prádla) ke dni 31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Gabrielou Doupovcovou, Lazy III 3868, 760 01 Zlín, IČO 60560681, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1. a 3.
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nadzemním podlaží budovy č.p. 292 (prostor č. 9001), ul. Broučkova ve Zlíně
o výměře 57,7 m2 za účelem využití jako pracovna a zázemí pro sociální
služby, za nájemné ve výši 388 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou od
1.1.2019, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Renatou Jochovou, Zálešná III 5872, 760
01 Zlín, IČO 45463531, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 292, ul.
Broučkova ve Zlíně o výměře 53,88 m2 (bufet) ke dni 31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Renatou Jochovou, Zálešná III 5872, 760 01 Zlín, IČO 45463531, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 292 (prostor č. 9102), ul. Broučkova ve Zlíně
o výměře 53,88 m2 za účelem provozování bufetu – rychlého občerstvení, za
nájemné ve výši 555 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou od 1.1.2019, s
výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a MUDr. Martinou Pagáčovou, Padělky
163, 763 17 Lukov, IČO 63462222, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 292,
ul. Broučkova ve Zlíně o výměře 76,6 m2 (ordinace praktického lékaře) ke dni
31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
MUDr. Martinou Pagáčovou, Padělky 163, 763 17 Lukov, IČO 63462222,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v
1. nadzemním podlaží budovy č.p. 292 (prostor č. 9003), ul. Broučkova ve
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Zlíně o výměře 76,6 m2 za účelem provozování ordinace všeobecné praktické
lékařky, za nájemné ve výši 522 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou od
1.1.2019, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
10/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Janem Plhákem, Ke Skalce 388, 763 16
Fryšták – Horní Ves, IČO 42623545, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží
budovy č.p. 292, ul. Broučkova ve Zlíně o výměře 486,66 m2 (jídelna a
kuchyně) ke dni 31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Janem Plhákem, Ke Skalce 388, 763 16 Fryšták – Horní Ves, IČO 42623545,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v
1. nadzemním a 1. podzemním podlaží budovy č.p. 292 (prostor č. 9101), ul.
Broučkova ve Zlíně o výměře 467,96 m2 za účelem provozování jídelny a
kuchyně, za nájemné ve výši 429 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou od
1.1.2019, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Zlín,
Přílucká 213, 760 01 Zlín – Příluky, IČO 65792025, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 292, ul. Broučkova ve Zlíně o výměře 53 m2 (kancelář) ke dni
31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a SH
ČMS – Okresní sdružení hasičů Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín – Příluky, IČO
65792025, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 292 (prostor č. 9002), ul.
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Broučkova ve Zlíně o výměře 53 m2 pro kancelář, za nájemné ve výši 600
Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou od 1.1.2019, s výpovědní lhůtou dle
OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
12/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a Střední školou oděvní a služeb Vizovice,
Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO 00837237, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží
budovy č.p. 292, ul. Broučkova ve Zlíně o výměře 110,48 m2 (provozování
výuky kadeřnictví, holičství a pedikúry) ke dni 31.12.2018
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Střední školou oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice, IČO
00837237, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 292 (prostor č. 9111), ul.
Broučkova ve Zlíně o výměře 108,55 m2 pro provozovnu odborného výcviku
žáků oboru vzdělání kadeřník, za nájemné ve výši 418 Kč/m2/rok bez DPH,
na dobu neurčitou od 1.1.2019, s výpovědní lhůtou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností PEDIATR. DR. MALOTOVÁ Z. s.r.o., se sídlem Okružní 4699,
760 05 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících
podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699 (prostor č. 9226) ul.
Okružní ve Zlíně o výměře 87,42 m2 za účelem poskytování zdravotních
služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (ordinace praktického
lékaře) za nájemné ve výši 621 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou dle OZ, s podmínkou složení jistoty a přijetí podmínek
výběrového řízení k nájmu prostor sloužících podnikání
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto postoupenou
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stranou (pronajímatel), MUDr. Zdeňkou Malotovou, Okružní 4699, 760 05
Zlín, IČO 46307770, jakožto postupitelem (původní nájemce) a společností
PEDIATR. DR. MALOTOVÁ Z. s.r.o., Okružní 4699, 760 05 Zlín, jakožto
postupníkem (nový nájemce), jehož předmětem je postoupení smlouvy o
nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4699
(prostor č. 9226) ul. Okružní ve Zlíně o výměře 87,42 m2 za účelem
poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
(ordinace praktického lékaře) z původního nájemce na nového nájemce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem,
společnosti PEDIATR. DR. MALOTOVÁ Z. s.r.o., Okružní 4699, 760 05 Zlín
v budově č.p. 4699 na ul. Okružní, Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem souhlasu
Usnesení
14/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 949/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 282 m2 schváleného usnesením Rady města Zlína čj. 14/20R/2009 ze
dne 5.10.2009, k zahrádkářskému účelu, pro nájemce
, dle čl. III. Nájemní smlouvy č.
1600091894 uzavřené dne 29.10.2009
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem výpovědi

Usnesení
15/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu části pozemku p.č. 949/2 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 376 m2, schváleného usnesením Rady města Zlína čj. 14/20R/2009 ze
dne 5.10.2009, k zahrádkářskému účelu, pro nájemce
dle čl. III. Nájemní smlouvy č.
1600091895 uzavřené dne 29.10.2009
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem výpovědi

Usnesení
16/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 5986 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
361 m2 v souladu s podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek
v domě s č.p. 4720, umístěném na pozemku p.č. st. 5986 k.ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
17/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemku p.č. 527/11 k.ú. Prštné, obec Zlín o celkové
výměře do 100 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaplocených pozemků
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Usnesení
18/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 1516 k.ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín o výměře do 200 m2 pro rozšíření zahrady u RD

Usnesení
19/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č.p. 4699 (prostor č. 9227), která je součástí pozemku p.č. st. 6648/1, k.ú. Zlín,
obec Zlín (ul. Okružní, Zlín) o výměře 49,1 m2

Usnesení
20/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 732/122 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře
50 m2 a část pozemku p.č. 768/13 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 70 m2 k
zahrádkářskému účelu

Usnesení
21/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p.č. 4185 k.ú. Zlín o výměře 311 m2 a
pozemku 4187 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 120 m2 pro zahradu k RD

Usnesení
22/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1 m2
za účelem stavby základů pro umístění vánočního stromu před Obchodním
domem Zlín

Usnesení
23/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi Českou republikou, kde příslušným
hospodařit s majetkem státu je Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO
69797111, jakožto dárcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto obdarovaným, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemků p.č. 944/4 k.ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 263 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) a p.č. 944/7 k.ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 59 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) do vlastnictví
statutárního města Zlína za účelem majetkoprávního vypořádání
souhlasí
s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
24/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a společností COMMODUM spol. s r.o., se sídlem
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Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 46577238, jakožto
zhotovitelem stavby, jejímž předmětem je vybudování dočasného sjezdu z
komunikace na části pozemku p.č. 87/1 k.ú Klečůvka, obec Zlín o výměře do
60 m2, s účinností od data podpisu smlouvy, na dobu určitou - po dobu
provádění stavebních prací v rámci stavby "Terénní úpravy v lokalitě skládky
Klečůvka", nejpozději do 31.12.2019, s výpovědní lhůtou 1 týden
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
25/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
žadatelem a společností E.ON Distribuce, a.s. , sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice 7, IČO 28085400, jako provozovatelem distribuční
soustavy, jejímž předmětem je: a) závazek provozovatele distribuční sítě
provést přeložení části zařízení distribuční soustavy, umístěné na pozemku p.
č. 1897 zahrada v obci a k. ú. Zlín, v rámci stavby "Cyklostezka Zlín, ul.
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostního opatření", b) závazek
žadatele uhradit veškeré náklady spojené s přeložením části zařízení
distribuční soustavy v rámci stavby "Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo
nábřeží včetně bezpečnostního opatření", přičemž předpokládané náklady na
provedení přeložky činí 432 551 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
26/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi Povodím Moravy, s. p. sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
IČO 70890013, jako pronajímatelem a budoucím povinným a statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
nájemcem a budoucím oprávněným, ve znění dle přílohy č. 1
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
27/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
ceník za krátkodobé využití prostor sálů v objektech dislokovaných v místních
částech statuárního města Zlína, dle zdůvodnění, a to s platností od 1.1.2019
do 30.6.2019.

Usnesení
28/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 28/2018 tab.č.10 až 12 – navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.10 řádek č.2
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3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a
čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
29/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
30/24R/2018

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

Usnesení
31/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Změnu č. 7 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v
roce 2018 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČO:
00090026, dle přílohy č. 1 a č. 2

Usnesení
32/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Ing. Romanu Horskému, řediteli příspěvkové organizace
ZOO a zámek Zlín - Lešná, za 2. pololetí roku 2018, dle přílohy

Usnesení
33/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. aktualizaci Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh číslo 1a a 1b,
2. podobu 28. výzvy k předkládaní projektových záměrů a žádostí o podporu
Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě
dle přílohy č. 2,
3. podobu 29. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb
dle přílohy č. 3,
souhlasí
se změnou integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro
období 2014-2020 v podobě aktualizované verze 2.5, která spočívá v
přesunech některých částek ve finančním plánu mezi jednotlivými lety v rámci
jednotlivých opatření, přičemž celkové alokace jednotlivých opatření se
nemění,
doporučuje
1. Zastupitelstva města Zlína ke schválení,
2. Zastupitelstvu města Zlína pověřit Řídicí výbor Integrovaného plánu
rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dopracováním aktualizované verze
2.5 integrované strategie spočívající ve výše uvedených přesunech ve
finančním plánu v jednotlivých letech, a to na základě reálného čerpání alokací
jednotlivých opatření do konce roku 2018 a na základě znalosti aktuální
absorpční kapacity a připravenosti projektů.
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Usnesení
34/24R/2018

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
– pohledávka
z nájmu bytu na adrese
v celkové výši 76 514
Kč bez příslušenství;
2.
– pohledávka z
nájmu bytu na adrese
, v celkové výši 403 693
Kč bez příslušenství;
3.
–
pohledávka z nájmu obytné místnosti na adrese
, v
celkové výši 23 393,50 Kč bez příslušenství;
4.
–
pohledávka z nájmu bytu na adrese
v celkové výši 17
049 Kč bez příslušenství;
5.
–
pohledávka z nájmu bytu na adrese
v celkové výši 18
519 Kč bez příslušenství;
6.
– pohledávka
z nájmu bytu na adrese
v celkové výši 129,83
Kč bez příslušenství;
7.
– pohledávka z
nájmu bytu na adrese
v celkové výši 7 375,80 Kč bez
příslušenství.

Usnesení
35/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a
nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín dle přílohy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem těchto pravidel

Usnesení
36/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 28 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 1. 2019,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
(na základě mimořádného přidělení většího bytu) mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 28 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 1. 2019,
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c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, ke dni 31. 12.
2018,
d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
,
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 12. 2018,
e) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
, trvale bytem
první
jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 1. 2019,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
37/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jejímž předmětem je nájem bytu
č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, za
nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností od 3. 12. 2018, v souladu s čl. 8, odst. 1 Pravidel poskytování bydlení
v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína, ve znění dle přílohy.

Usnesení
38/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Provádění revizí a oprav Varovného a informačního systému obyvatelstva
(VISO) a Povodňového informačního systému (POVIS) města Zlína",
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
1. Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
2. Václav Kostelník, vedoucí oddělení krizového řízení a obrany
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3. Jana Smutná, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
2. Jan Machula, oddělení krizového řízení a obrany
3. Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
39/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Osvětlení fotbalového hřiště Zlín
- Paseky”,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a uzavřením a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Igor Zipper, Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Marie Kunstová, Odbor právní

Usnesení
40/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Sečení travnatých veřejných ploch v roce 2019“,
rozdělenou na části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka 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 podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
3. Blanka Semelová, Odbor právní
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n á h r a d n í c i:
1. Miroslav Adámek, náměstek primátora
2. Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
3. Marie Kunstová, Odbor právní
Usnesení
41/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zlín, Lesní čtvrť
- chodník podél místní komunikace, ulice Slovenská - Gymnázium Zlín“, a to
dodavatele PORR, a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10, s nabídkovou cenou 2.539.964,71 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
42/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín“
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 „Rekonstrukce
bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín“, a to dodavatele
HARKO s.r.o., se sídlem: Trávník 140, Kroměříž PSČ: 767 01, IČO:
63496585, nabídková cena bez DPH 5 047 127,00 Kč 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
43/24R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací a dalším aktivitami
včetně aktivit v rámci udržitelnosti projektů Zateplení obvodového pláště BD,
Obeciny 3903, Zlín, reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005840 a Zateplení,
oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín, reg. č.
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006046 dle podmínek dotačního titulu.

Usnesení
44/24R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací a aktivitami v rámci
udržitelnosti projektů "RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7.etapa" dle podmínek
dotačního titulu.

Usnesení
45/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka při
realizaci akce "Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu,
Mladcová" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001
Zlín, IČO 00283924, jako příkazcem a Ing. Pavlem Zimčíkem, se sídlem
Prostřední 2613, 76001 Zlín, IČO: 40944255, jako příkazníkem, za cenu 234
500 Kč (není plátce DPH),
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pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.
Usnesení
46/24R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 61/23R/2018 ze dne 26.11.2018 ve znění: Rada města Zlína
souhlasí 1. s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů dle § 7
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 a společnostmi a organizacemi SMZ uvedenými v příloze, za
účelem realizace zadávacích řízení na výběr mobilního operátora pro hlasové
a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace; 2. s
pověřením člena Rady města Zlína kompetentního pro oblast vnitřní správy,
dojednáním všech potřebných náležitostí Smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem; doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
souhlasí
1. s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů dle § 7 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 a společnostmi a organizacemi SMZ uvedenými v příloze, za
účelem realizace zadávacích řízení na výběr mobilního operátora pro hlasové
a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace
2. s pověřením člena Rady města Zlína kompetentního pro oblast vnitřní
správy, dojednáním všech potřebných náležitostí Smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
47/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jakožto kupujícím, a společností AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je koupě 30 kusů počítačů za cenu 376
800,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
48/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb inCity a zajištění
primárního plnění dat uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a Intelis s.r.o., sídlem: třída
Národní svobody 209/23, 397 01 Písek, IČO: 28080301
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
dohody, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
49/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 102941 o dodávce pitné vody mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, PSČ 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem
a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106,
PSČ 755 01 Vsetín, IČO 47674652, jako dodavatelem, jejímž předmětem je
dodávka vody do odběrného místa v k. ú. Jasenná na Moravě, Jasenná č.e. 8
(rekreační chaty statuárního města Zlína č.e. 07 a č.e. 08), na dobu neurčitou,
s účinností od 1. 1. 2019,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
50/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o skupinovém úrazovém pojištění č.
2202148017 ze dne 22.12.2017, uzavřené mezi Colonnade Insurance S.A.,
organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO
04485297, jako poskytovatelem pojištění - pojistitelem a statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem - pojistníkem, jehož předmětem je ujednání zavazující
pojistníka seznámit pojištěné osoby s Pravidly ochrany osobních údajů, čímž
současně dochází k aktualizaci pojistných podmínek, které tvoří nedílnou
součást uzavřené smlouvy
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s ust. článku 9.3. Smlouvy č. 1700140068 o poskytování služeb v
rámci komplexního systému nakládání s odpady uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 002 83 924, jako
zadavatelem a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín Louky, Záhumení V 321, PSČ: 763 02, IČ: 607 11 086, jako pověřenou
osobou, změnu příloh předmětné smlouvy č. 3, 4, 5 a 6, dle zdůvodnění
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem příloh.

Usnesení
52/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:00283924, (jako prodávajícím) a společností
Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín Louky, IČ 60711086, (jako kupujícím), jehož předmětem je prodej vánočních
motivů v celkovém počtu 60 ks, jejíž specifikace je přílohou ke kupní smlouvě
a
doporučuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, stanovením případných dalších
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podmínek pro uzavření výše uvedené smlouvy, dojednání ostatních náležitostí
výše uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
53/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace veřejného
prostranství podél cyklostezky směr Zlín-Lešná (Kostelec-lázně) - parková
plocha“ mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o., se
sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je rozšíření předmětu díla o dodatečné objednatelem vyžádané
práce v celkové částce 59 969 Kč bez DPH a zúžení předmětu díla o
objednatelem požadované tzv. méněpráce v částce 22 276 Kč bez DPH,
celková cena díla ve znění dodatku č. 1 je 2 196 341 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších
náležitostí dodatku č. 1 smlouvy o dílo a jeho podpisem

Usnesení
54/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi" mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a Ing. Jiřím Škrabalem, se sídlem Batalická 583, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684, jako zhotovitelem, za cenu 123
000 Kč bez DPH s termínem plnění do 31. 8. 2019.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
55/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180044 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 761 00 Zlín, IČ0: 00283924 a
společností Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem Bartošova 5532, 760 01
Zlín, IČ0: 25301144, na vypracování dokumentace "PD Parkovací dům ulice
Antonínova Zlín", jehož předmětem je prodloužení termínu plnění.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku a jeho podpisem.

Usnesení
56/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na koupi dřevní hmoty v I. a II. čtvrtletí 2019
mezi prodávajícím statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 a kupujícím Petr Machů, místo podnikání Příluky,
Horní Dědina 409, 760 01 Zlín, IČ: 66603153 za ceny dle poptávkového listu,
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který je přílohou rámcové kupní smlouvy a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
57/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Smlouvy o vypořádání závazků na objednávku č. O390180078 na
dodávku a opravu krycích mřížek zemního topení v prostorách budovy
Kongresového centra Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a společností PIPEMONT, s.r.o., se
sídlem Moravní 958, 765 02 Otrokovice, IČO 04333314,
- uzavření Smlouvy o vypořádání závazků na objednávku č. O390180087 na
oživení a napuštění teracco podlah ochranným nátěrem v interiérech budovy
Kongresového centra Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a podnikatelem panem Romanem
Muchou, se sídlem Lázeňská 2p1/82, 735 03 Karviná, IČO 69985634,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a společností Nejbaby, s.r.o., IČO 06410944,
Palackého třída 91, 612 00 Brno, jejímž předmětem je nákup 500 ks dětských
dek za cenu ve výši 271,89 Kč bez DPH za 1 kus.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
59/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů,
a to mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12 , Zlín, PSČ: 761 40, IČ:
00283924, jako objednatelem a POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská
704/61, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 26548526, jako realizátorem, jejímž
předmětem je spolupráce objednatele a realizátora na projektu „Příběhy našich
sousedů“ a objednatel poskytne realizátorovi finanční příspěvek na realizaci
projektu podle této smlouvy ve výši 184 300 Kč
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním podrobností a
podpisem předmětné smlouvy.

Usnesení
60/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci výstavy na téma zlínské bydlení v
proměnách 20. století mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a firmou Zlínský zámek o.p.s.,
se sídlem Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO 29374511 jako realizátorem, jejímž
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předmětem je realizace výstavy na téma Zlínské bydlení v proměnách 20.
století, za celkovou cenu 495.000 Kč (neplátce DPH);
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním podmínek
předmětné smlouvy a jejím podpisem.
Usnesení
61/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu - obrazu "Modrá krajina"
mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací,
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO 00094889, jako půjčitelem a statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
vypůjčitelem na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 a
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2018 k 31. 12.
2018 dle přílohy č. 1.

Usnesení
63/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených
statutárním městem Zlínem, v roce 2018 dle přílohy.

Usnesení
64/24R/2018

Rada města Zlína
jmenuje
paní Bc. Ivanu Paštěkovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína
do školské rady při Základní škole Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkové
organizaci, IČO 71008110, s účinností od 1. 1. 2019

Usnesení
65/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
plat nebo mzdu těmto ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
statutárním městem Zlínem: Mgr. Janě Kříčkové, Mgr. Otto Procházkovi,
Mgr. Iloně Gargulákové, Mgr. Milanu Alexovi, Mgr. Jaroslavě Müllerové,
Ph.D., Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi, PaedDr. Zdeňce Jančíkové, Ph.D.,
Mgr. Aleně Grajciarové, Mgr. Lubomíru Klátilovi, Mgr. Ivaně Rejzkové, Mgr.
Zdeňku Mikoškovi, Mgr. Pavlu Dvořákovi, Mgr. Petru Janečkovi, Mgr. Haně
Vařákové, Mgr. Haně Kadlčákové, Mgr. Janě Moučkové, Věře Králíkové,
Radce Šindelkové, Mgr. Lívii Popeskové, Bc. Miroslavě Nowakové, Marii
Maulové, Jitce Gottfriedové, Mgr. Miriam Gerykové, Mgr. Ivaně Scharfové,
Mgr. Martě Ševčíkové, Mgr. Bc. Lucii Dudové, PhDr. Ivaně Vymětalové,
Luďce Marcaníkové, Mgr. Jaroslavě Kvasničkové, Bc. Jarmile Řezníčkové,
Olze Leicmanové, Mgr. Zdeňce Poláškové, Bc. Lence Neubauerové, Mgr.
Davidu Bělůnkovi, Bc. Haně Pröschlové, Blance Kalendové a Bc. Ivaně
Vladíkové, s účinností od 1. 1. 2019, dle přílohy.
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Usnesení
66/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.01.2019 plat ředitelky Linky SOS, příspěvkové organizace,
se sídlem Za Školou 570, 760 01 Zlín, IČO 71294449, dle přílohy.

Usnesení
67/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.01.2019 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve:
A) zřízení:
1) 1 pracovního místa "hlavní manažer projektu" s úvazkem 0,5 přímo
podřízeného vedoucímu Odboru školství, a to na dobu určitou do 30.11.2021,
2) 1 pracovního místa "rodilý mluvčí" s úvazkem 1,0 přímo podřízeného
vedoucímu Odboru školství, a to na dobu určitou do 30.11.2021;
B) změnu názvu 1 pracovního místa "referent" přímo podřízeného vedoucímu
Odboru koordinace a realizace dopravních staveb na "referent - investice" a
jeho zařazení do oddělení realizace, Odbor koordinace a realizace dopravních
staveb

Usnesení
68/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne
22. 3. 2018, č. usnesení 29/24Z/2018,
2. se schválením nového znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
69/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. se zrušením aktuálního znění Pravidel pro poskytování dotací z Fondu prorodinných aktivit statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem
města Zlína dne 22. 6. 2018, č. usnesení 103/19Z/2017,
2. se schválením nového znění Pravidel pro poskytování dotací z Fondu prorodinných aktivit statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
70/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
účast zástupců MMZ na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019:
1) GO a Regiontour Brno (17. - 20. 1. 2019)
2) ITF Slovakiatour Bratislava, Slovensko (24. - 27. 1. 2019)
3) Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava (1. - 3. 3. 2019)
4) INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA Hradec Králové (8. - 9. 3. 2019)
5) FOR BIKES Praha Letňany (29. - 31. 3. 2019)
6) Zabrze, Polsko (duben 2019)
7) ITEP Plzeň (září 2019)
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Usnesení
71/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Silvestrovský běh"
dne 31. 12. 2018 od 9:30 do 15:00 hodin na jiném místě, než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004, na prostranství cyklostezky
Zlín-Lešná a areálu Vršava,
pořadatel: TITAN sport club, a.s. Zlín, Březovská 68, 760 01 Zlín, IČO:
43960693

Usnesení
72/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Česko zpívá koledy –
ZŠ na Okružní zpívá koledy" dne 12. 12. 2018 od 17:45 do 18:45 hodin: - na
jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
na prostranství u prodejny ALBERT p. č. 1990/19 v k. ú. Zlín,
pořadatel: Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace,
Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO: 46307745

Usnesení
73/24R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
- s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro Regionální rozvojovou agenturu
Východní Moravy, IČO 45659176, se sídlem tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín,
jako partnerovi projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Zlín",
do výše maximálně 66,3 % z částky 10 090 010 Kč, tj. celkových způsobilých
výdajů projektu dle Rozhodnutí MŠMT č. 17_047/0009039-01 o poskytnutí
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na realizaci
projektu dle Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem, v postupných
zálohových platbách dle harmonogramu žádostí o platby a příjmu záloh od
poskytovatele dotace
- s pověřením Bc. Kateřiny Francové k dojednání ostatních náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejímu uzavření a podpisu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření.

Usnesení
74/24R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy na r. 2019 na odběr palivového dříví mezi
statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
prodávajícím a kupujícím Josefem Poláchem, místo podnikání Jar. Staši 223,
763 02 Zlín, Malenovice, IČO: 72369451 na všechny části území statutárního
města Zlín dle přílohy č. 1 smlouvy za kupní cenu sekce Zlín-západ ve výši
250,00 Kč/m3 bez DPH sekce Zlín-jih ve výši 200,00 Kč/m3 bez DPH sekce
Zlín-sever ve výši 150,00 Kč/m3 bez DPH a

- 21 -

pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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