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

Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
12. schůze

18. 6. 2018

Usnesení
1/12R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ čj. 26/3R/2018 ze dne 5.2.2018 ve znění: „Rada města Zlína schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 370/77 o výměře do 850 m2, část pozemku p.č.
400/99 o výměře do 750 m2 a část pozemku p.č. 400/98 o výměře do 750 m2 k.ú. Prštné k
zahrádkářskému účelu“.

Usnesení
2/12R/2018

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č.j. 41/11R/2018 ze dne 4.6.2018 ve znění: „Rada města Zlína
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem třída
Tomáše Bati 383, Zlín, IČO 49454561, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelový el. přívod NN pro
"objekt VDJ Zlín-Mladcová“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012,
čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 402/1, p.č. 597/2 k.ú. Mladcová"
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto povinným a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383,
Zlín, IČO 49454561, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení
a provozování distribuční soustavy – kabelový el. přívod NN pro "objekt VDJ
Zlín-Mladcová“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012,
čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 402/1, p.č. 597/2 k.ú. Mladcová"
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
3/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o
zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČO 28085400, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN a kabelová skříň v pilíři v rámci
akce „Zlín, pí Zumrová, kabelová 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.
3256/11, p.č. 3256/12, p.č. 3256/13 k.ú. Zlín
pověřuje
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Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
4/12R/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 INTERNEXT 2000, s.r.o., Vsetín, Palackého 166, IČO 25352288, jakožto
oprávněným na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – optického kabelu v rámci akce „Městská síť INTERNEXT 2000, s.r.o., OK
Kostelec-Štípa-Lukov-SO1 - ul. K Farmě a Velíkovská“, úplatně jednorázově za cenu ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012, přes
pozemek p.č. 496/2, p.č. 497, p.č. 499, p.č. 500, p.č. 541/4, p.č. 580, p.č. 986/27, p.č.
986/28, p.č. 986/29, p.č. 1009/4,
p.č. 1216/6 vše k.ú. Štípa
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
5/12R/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, IČO
00283924, jakožto povinným a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČO 04084063, jakožto oprávněným na dobu neurčitou
s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy - komunikační vedení – optický a metalický kabel, NN kabely, rozvaděče úplatně
jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 473/3 k.ú. Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 760 01
Zlín, IČO 70891320, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
p.č. 1090/5 k.ú. Zlín, o výměře do 45 m2 za účelem umístění zařízení staveniště při
rekonstrukci budovy č.p. 2734, která je součástí pozemku p.č. st. 2637 k.ú. Zlín, na dobu
určitou, s účinností od data podpisu smlouvy po dobu 29 dnů, s výpovědní lhůtou 1 týden,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem pozemku a Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, jakožto stavebníkem, jejímž
předmětem je právo umístit a provést stavbu okapového chodníku na části pozemku p.č.
1090/5 k.ú. Zlín, o výměře do 12 m2 při rekonstrukci budovy č.p. 2734, která je součástí
pozemku p.č. st. 2637 k.ú. Zlín, na dobu neurčitou, s účinností od data podpisu smlouvy, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich
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uzavřením a podpisem
Usnesení
7/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 972/39 k. ú. Zlín o výměře do 25 m2

Usnesení
8/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. st. 9159 k. ú. Zlín o výměře 40 m2

Usnesení
9/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p.č. 1182/1 k.ú. Prštné o výměře do 20 m2 a p.č. 1989/2 k.ú.
Louky nad Dřevnicí o výměře do 20 m2

Usnesení
10/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st. 7235 k.ú. Zlín o výměře 369 m2 v souladu s
podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek v domě s č.p. 4931, umístěném
na pozemku p.č. st. 7235 k.ú. Zlín

Usnesení
11/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 4203 na
pozemku p.č. st. 6207 (prostor č. 93) k.ú. Zlín (ul. Vodní ve Zlíně) o výměře 47 m2

Usnesení
12/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p.č. 1036/4 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 70 m2

Usnesení
13/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 370 m2

Usnesení
14/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 550/51 k.ú. Prštné o výměře 12 m2

Usnesení
15/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 79, p.č. 124/1, p.č. 889/1 a p.č. 890/1 k.ú. Lužkovice o
celkové výměře do 90 m2

Usnesení
16/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem pozemků a
Společenstvím vlastníků Česká 4755 – 4756, Zlín, Česká 4756, 760 05 Zlín, IČO
05721482, jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je právo umístit a provést stavbu 2
ocelových vyrovnávacích ramp u vstupů do bytového domu č.p. 4755 - 4756 na ul. Česká
ve Zlíně na částech pozemků p.č. 2660/1, p.č. 2660/55, p.č. 2660/56 vše k.ú. Zlín o
celkové ploše do 25 m2, na dobu určitou - po dobu provádění stavebních prací, s
výpovědní lhůtou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ
pověřuje
3

Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
17/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 2660/1, p.č. 2660/55, p.č. 2660/56 vše k.ú. Zlín o
celkové výměře do 600 m2

Usnesení
18/12R/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
se sídlem
Bedárna II 165, Lukov, IČO 756 75 030 Zlín, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 3895 – 3896 na
pozemku p.č. st. 4781 (prostor č. 3896/91) k. ú. Zlín (ul. Školní ve Zlíně) o výměře 34,1
m2, za účelem prodeje zboží ezoterní podstaty, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle
OZ, za nájemné ve výši 3 400 Kč/m2/rok bez DPH,
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
19/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu
v domě č.p. 2159 na ul. Štefánikova ve Zlíně, o velikosti 3 + 1, se sníženou
kvalitou, ke dni 30. 6. 2018,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale
bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. v
domě č.p. 4209 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, účinností od 1. 7. 2018 na dobu
určitou do 31. 12. 2018, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována až na dobu neurčitou, za nájemné
ve výši 79,53 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení bytu) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. 504 v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV
ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, účinností od 1. 7. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018, v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude
nájemní smlouva prodlužována až na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 69 Kč/m2
započitatelné podlahové plochy měsíčně,
d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
startovacího bytu
v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, s
účinností od 1. 7. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018, v případě řádného užívání bytu a
plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována
vždy o 1 roku, maximálně do konce měsíce června 2024, za nájemné ve výši:
50,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.7.2018 do 30.6.2020
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55,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.7.2020 do 30.6.2022
60,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1.7.2022 do 30.6.2024,
e) uzavření Dodatku č. 4/2018 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140703 uzavřené dne 25.
8. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
a
trvale bytem
jakožto nájemci, jehož předmětem je
snížení počtu osob na straně nájemce k bytu
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou
IV ve Zlíně, o
f) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk,
ke dni 30. 6. 2018,
g) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a FC FASTAV Zlín,
a.s., Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČO 25568752, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu č. 1030 v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk, ke dni 30. 6. 2018,
h) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a FC FASTAV Zlín,
a.s., Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČO 25568752, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu č. 406 v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 2018,
i) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a FC FASTAV Zlín,
a.s., Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČO 25568752, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu obytné místnosti č. 504 v domě č.p. 5302 na ul. Podlesí IV
ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, ke dni 30. 6. 2018,
j) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a FC FASTAV Zlín,
a.s., Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČO 25568752, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je ukončení nájmu obytné místnosti č. 505 v domě č.p. 5302 na ul. Podlesí IV
ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, ke dni 30. 6. 2018,
k) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu číslo
v domě č.p. 4509 na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, ke dni 30. 6. 2018.

5

pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv,
dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
20/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 15/2017 tab.č.15 až 18 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.15 řádek č.2 a č.3
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků
uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
21/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku
2018 dle přiložených tabulek

Usnesení
22/12R/2018

Rada města Zlína
jmenuje
1. Mgr. Pavla Stojara a pana Milana Tesaře do funkce členů správní rady Filharmonie
Bohuslava Martinů, o.p.s., IČO:27673286, jako zástupců statutárního města Zlína,
2. Mgr. Jaroslavu Müllerovou, Ph.D. a Ing. Romana Kaňovského, MBA do funkce členů
dozorčí rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČO: 27673286, jako zástupců
statutárního města Zlína.

Usnesení
23/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Ing. Romanu Horskému, řediteli příspěvkové organizace ZOO a zámek
Zlín - Lešná, za 1. pololetí roku 2018, dle přílohy

Usnesení
24/12R/2018

Rada města Zlína
pověřuje
Milana Kladníčka, ředitele Městské policie Zlín:
1) přípravou studie proveditelnosti projektu "Zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na
páteřních křižovatkách ve Zlíně"
2) vedením pracovní skupiny pro výše uvedený projekt
3) prověření zapojení tohoto dílčího projektu do dotačního titulu Operační program
doprava, specifický cíl 2.3
Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu,
financování prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Zlín 2014 – 2020,
opatření 1.3.2 Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních
dopravních systémů
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Usnesení
25/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
soutěž o návrh „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ“ dle § 143 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
"Soutěžní podmínky" a "Stavební program" k soutěži o návrh „REVITALIZACE
NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ“, dle příloh tohoto usnesení,
jmenuje
členy poroty a jejich náhradníky pro hodnocení návrhů ve veřejné architektonické soutěži
o návrh „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ“:
Řádní členové závislí
MUDr. Miroslav Adámek
Ing. et. Ing. Jiří Korec
Ing. arch. Ivo Tuček
Řádní členové nezávislí
Ing. arch. Adam Gebrian
Ing. Vladimír Sitta
M. A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Yvette Vašourková
Náhradníci závislí
Ing. arch. Aleš Ambros
Josef Novák
Mgr. Patrik Kamas
Náhradníci nezávislí
Ing. arch. Petr Brůna
MgA. Marcela Steinbachová, PhD.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka realizací některých úkonů zadavatele v rámci soutěže o návrh,
zejména vysvětlením soutěžních podmínek, vyloučením účastníků, rozhodnutím o výběru.

Usnesení
26/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce ul. prostoru v
ulici tř. 2. května, Zlín“,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení,
zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených případech a realizací některých
úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
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Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Blanka Semelová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Mgr. Michal Cholek, člen Zastupitelstva města Zlína
Dana Kovaříková, členka Zastupitelstva města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Svatava Juráková, členka Zastupitelstva města Zlína
Ing. Jan Štětkář, člen Zastupitelstva města Zlína
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
27/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží
včetně bezpečnostních opatření“,
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení,
zejména schválením
zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit
účastníka v zákonem
stanovených případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s
účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení
nabídek 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
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
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členové:
Josef Novák, člen Rady města Zlína
Ing. Zbyněk Domanský, člen Zastupitelstva města Zlína
Mgr. Aleš Dufek, člen Zastupitelstva města Zlína
Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Josef Zmeškal, člen Zastupitelstva města Zlína
Svatava Juráková, členka Zastupitelstva města Zlína
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
28/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Oprava povrchu MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu"
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového
řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,
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
Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Pavla Čuprová, Odbor právní

Usnesení
29/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zateplení střechy a fasády
objektu MŠ Česká 4790, Zlín“, a to dodavatele Stavební izolace Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín,
Dlouhá 108, PSČ 760 01, IČO: 49437593, s nabídkovou cenou 2 512 174,00 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
30/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Analýza
stávajícího stavu vzniku a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, doporučení
změn, doložení souladu s doporučenými standardy".
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
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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 nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Ing. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
Magda Černická, Odd. koordinace projektů
náhradníci:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Pavla Čuprová, Odbor právní
Marie Cepková, vedoucí oddělení koordinace projektů
Usnesení
31/12R/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 "Dodávky kancelářských potřeb pro statutární město Zlín"
pověřuje
Ondřeje Bětáka, 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 realizací některých
úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení
nabídek ve složení:
členové:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Pavla Čuprová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Romana Červíková, Odbor právní
Jitka Křižková, Odbor vnitřní správy
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D., člen ZMZ
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MUDr. Jiří Latta, člen ZMZ
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Pavla Čuprová, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Milan Kristek, člen ZMZ
Jana Bazelová, člen ZMZ
Romana Červíková, Odbor právní
Jitka Křižková, Odbor vnitřní správy
Usnesení
32/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové 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 "Pozáruční servis a opravy motorových vozidel Městské policie Zlín"
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení,
zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového
řízení a dále uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Vít Novák, II. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
Pavel Kašík, správce autoprovozu, Městská policie Zlín
David Vondrák, asistent právních služeb a VZ, Městská policie Zlín
náhradníci
Milan Kladníček, ředitel, Městská policie Zlín
Pavel Janík, I. zástupce ředitele, Městská policie Zlín
Romana Červíková, vedoucí oddělení, Odbor právní

Usnesení
33/12R/2018

Rada města Zlína
ruší
usnesení č.j. 99/10R/2018 ze dne 21.5.2018 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení
„Repase výplní okenních otvorů v obřadní síni objektu SMZ na náměstí Míru 12, Zlín“, a
to dodavatele SVARTECH, s.r.o. se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 IČO:
62027972, s nabídkovou cenou 894 272,47 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem".
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Repase výplní okenních
otvorů v obřadní síni objektu SMZ na náměstí Míru 12, Zlín“, a to dodavatele
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad
Vláří-Popov, IČO: 25302809, s nabídkovou cenou 1.899.585 Kč bez DPH, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
34/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého
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rozsahu na služby „Pozáruční servis a opravy motorových vozidel MMZ“, a to dodavatele
AUTOKOM, spol. s r.o., IČO:47906413, se sídlem Tečovice, 362, PSČ 763 02, s
jednotkovými cenami dle protokolu o výběrovém řízení, 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
35/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Poskytování úklidových služeb ve vybraných bytových domech v
majetku SMZ“, a to dodavatele DELTA facility, s.r.o., IČO: 04624041, se sídlem Olomouc,
Dobrovského 397/8, PSČ 779 00, s nabídkovou cenou ve výši 104,00 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
36/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 a Nemovitostmi města Zlína, spol. s r.o., náměstí Míru 10/5, 760 01
Zlín, IČO 28342038, jejímž předmětem je narovnání vzájemných vztahů, týkajících se
úhrady elektrické energie u budovy č.p. 564, která je součástí pozemku p.č. st. 685 v k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, ve vlastnictví Nemovitostí města Zlína, spol. s r.o. a na
jejímž základě Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. uhradí statutárnímu městu Zlín částku
ve výši 97 000 Kč, představující finanční vyrovnání za dodávku elektrické energie za
období od 25.2.2010 do 31.3.2018 dle zdůvodnění
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
37/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce prostor ze dne 17. 3. 2015 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 25. 4. 2018 mezi Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, IČO 005565074 jako půjčitelem
a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas půjčitele s realizací kompletního rozvodu
slaboproudu, kompletního zabezpečovacího zařízení a koncových prvků zdravotechniky v
předmětu výpůjčky a s odepisováním tohoto technického zhodnocení vypůjčitelem
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
38/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu č. 100
09 0001 ze dne 6. 2. 2009 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, IČ 00283924 jako odjednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o.,
Louky 321, 760 31 Zlín, IČ 60711086, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je
odstraňování směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 ve Zlíně ke dni 30.6.2018
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
39/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi Technickými
službami Zlín, s.r.o., sídlem Louky 321, 760 31 Zlín, IČ 60711086, jako poskytovatelem, a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jako
objednatelem, dle přílohy
pověřuje
náměstka primátora odpovědného za oblast životního prostředí, k uzavírání a podpisu
dodatků k výše uvedené smlouvě, kterými se bude v případě potřeby měnit celkový počet
sběrných nádob, sjednaný objem sběrných nádob, frekvence odstraňování odpadu ze
sběrných nádob, místa umístění sběrných nádob, nebo cena za poskytované služby.

Usnesení
40/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním městem Zlín,
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 jako žadatelem a společností E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 v
zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25733591 jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je:
a) závazek provozovatele distribuční soustavy provést přeložení části zařízení distribuční
soustavy - kabelové skříně SS200/NK, kabel AYKY 4x70mm2, odvody HDV k odběrným
místům na pozemcích parc. č. 1215/6 a 1216/3, obec Zlín, k. ú. Štípa v rámci investiční
akce statutárního města Zlína „Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa”,
b) závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s přeložením čísti zařízení distribuční
soustavy - kabelové skříně SS200/NK, kabel AYKY 4x70mm2, odvody HDV k odběrným
místům a s vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy v rámci investiční akce
statutárního města Zlína „Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa”, přičemž
předpokládané náklady na provedení přeložky činí 798 024 Kč,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
41/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě hladiny nízkého napětí" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
žadatelem, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 730 01
České Budějovice, IČO: 28085400 v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 jako provozovatelem
distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení odběrného místa žadatele umístěného
na pozemku parc. č. 1990/19 k. ú. Zlín, obec Zlín, k distribuční soustavě provozovatele, za
cenu 2 500 Kč,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
42/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Přesun autobusového přístřešku na zastávce
MHD Školní, ul. Štefánikova", ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností mmcité 1 a.s., se
sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, IČO: 27670864, jako
zhotovitelem, s celkovou cenou za dílo 1 191 687 Kč bez DPH,
13

a
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína uzavřením a podpisem smlouvy
Usnesení
43/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 45131053/1 pro odběrné
místo Veřejný prostor, Okružní, Zlín, k. ú. Zlín, číslo parcely 1990/19 mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 76140 Zlín, IČ: 00283924, jako odběratelem a
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 77900 Olomouc,
IČ: 61859575 jako provozovatelem, dle přílohy č. 1,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, uzavřením smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
44/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení vodovodní přípojky mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 283924, jako objednatelem a společností
Moravská vodárenská, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO
61859575, jako dodavatelem, jejímž předmětem je provedení vodovodní přípojky pro
sociální zařízení sběrného dvora na ulici Jiráskova ve Zlíně za cenu dle předběžného
rozpočtu ve výši cca 25 000 Kč bez DPH.

Usnesení
45/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky elektrické energie č.
SE070064445 ze dne 3. 8. 2017, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako zákazníkem, a společností
CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302,
jako obchodníkem, jehož
předmětem je rozšíření odběrných míst, do kterých je dodávána elektrická energie o nové
odběrné místo na adrese Okružní 4699 (byt č. 128) 760 05 Zlín za podmínek výše uvedené
smlouvy o sdružených službách na dodávky elektrické energie
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí, jeho uzavřením a
podpisem

Usnesení
46/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o dílo č. 4400130031 pro vypracování
projektové dokumentace stavby ze dne 25.9.2013, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924 a společností AF-CITYPLAN, s.r.o.,
se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 47307218
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína dojednáním náležitostí a podpisem dohody

Usnesení
47/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Agenturou H production, s.r.o., se sídlem
Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 25511793, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka šaten na Stadionu mládeže na ul. Hradská ve Zlíně na akci
Mistrovství Evropy v cyklistice, na dobu určitou 14.-15. července 2018 vždy v době od 8
do 18 hodin
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pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
48/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových prací na území
statutárního města Zlína, uzavřené dne 31. 12. 2014, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem a obchodní
korporací Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky,
IČ: 60711086, jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace finančního rozsahu
úklidových prací na území statutárního města Zlína, pro období červenec - prosinec r.
2018,
a
pověřuje
Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí předmětného
dodatku č. 9, jeho podpisem a uzavřením.

Usnesení
49/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na prodloužení maintenance k licencím Backup exec mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jakožto
kupujícím a společností AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je
prodloužení maintenance k licencím Backup exec na 3 roky za cenu 116 290 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné smlouvy

Usnesení
50/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi Jiřím Finkem, IČ 87602369, Olší 4/10, 798 17 Smržice,
jako pronajímatelem a statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, sídlem náměstí Míru 12,
761 40 Zlín jako nájemcem, na základě které pronajímatel dodá a pronajme nájemci na
dobu trvání kulturních akcí Adventní čas a Vánoční jarmark ve Zlíně, tj. v souvislém
období od 2. 12. - 23. 12. 2018, celodřevěné kryté prodejní stánky o půdorysných
rozměrech 3 x 2 m a 2,5 x 1,5 m, dle požadavků nájemce v počtu do 50 ks, za cenu v
celkové výši 98.000 Kč, s právem nájemce dát do podnájmu uvedené prodejní stánky
třetím osobám za účelem prodeje zboží a služeb v rámci konání uvedených akcí, a dále za
podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto materiálu
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170128,
uzavřené dne 26. 9. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761
40 Zlín, IČO 00283924, jakožto poskytovatelem
a Mateřskou školou Zlín, Sokolská 3961, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská
3961, 760 01 Zlín,
IČO 71007504, jakožto příjemcem, kterým se mění termín vyúčtování investičního
příspěvku ve výši 2 170 000 Kč
na akci "MŠ Sokolská - rekonstrukce školní zahrady", a to do 31. 12. 2019.
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souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku
smlouvy, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
52/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů,
těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem:
dle přílohy.

Usnesení
53/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín,
Kvítková 4338, příspěvkové organizace, se sídlem Kvítková 4338, 760 01 Zlín, IČO
00839329, které se konalo dne 12. 06. 2018
jmenuje
Mgr. Jaroslavu Müllerovou, Ph.D., ředitelkou Základní školy Zlín, Kvítková 4338,
příspěvkové organizace, se sídlem Kvítková 4338, 760 01 Zlín, IČO 00839329, s účinností
od 01. 08. 2018
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších úkonů
souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných rejstřících.

Usnesení
54/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výsledky konkursních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek mateřských škol:
- Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové organizace, se sídlem Luční 4588, 760 05
Zlín, IČO 71007351, které se konalo dne 06. 06. 2018,
- Mateřské školy Zlín, Sokolská 3961, příspěvkové organizace, se sídlem Sokolská 3961,
760 01 Zlín, IČO 71007504, které se konalo dne 06. 06. 2018,
jmenuje
- pana Mgr. Davida Bělůnka ředitelem Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové
organizace, se sídlem Luční 4588, 760 05 Zlín, IČO 71007351, s účinností od 01. 09. 2018,
- paní Mgr. Lívii Popeskovou ředitelkou Mateřské školy Zlín, Sokolská 3961, příspěvkové
organizace, se sídlem Sokolská 3961, 760 01 Zlín, IČO 71007504, s účinností od 01. 08.
2018,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou podpisem jmenovacího dekretu a realizací dalších úkonů
souvisejících s tímto jmenováním, zejména změnou ve veřejných rejstřících.

Usnesení
55/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zpětvzetí vzdání se funkce ředitele LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace, IČO
71294449, ze dne 7. 6. 2018.

Usnesení
56/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci, se
sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 71008047, s přijetím účelově
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určeného finančního daru v maximální výši 5 226 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu
Obědy pro děti, za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce
2018/2019. Dar bude poskytnut ve dvou etapách, kdy první část ve výši 2 054 Kč bude
poskytnuta po podpisu první darovací smlouvy pro období do 31. 12. 2018 a druhá část ve
výši 3 172 Kč bude poskytnuta po podpisu druhé darovací smlouvy pro období od 2. 1.
2019 do 28. 6. 2019
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného souhlasu.
Usnesení
57/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
návštěvní řád Centrálního parku Jižní Svahy dle přílohy

Usnesení
58/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
jmenování členů pracovní skupiny pro vypracování podkladů pro "Studii pro SMZ a
turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko" za statutární město Zlín:
- Ing. Horáková Lenka, členka RMZ
- Manišová Eva, vedoucí odd. cestovního ruchu a informací

Usnesení
59/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Verznisáž v OPTICE“ dne 22. 6.
2018 od 18:00 do 20:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství před prodejnou Optika Mezírka na tř. T. Bati,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
60/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Poslechová reprodukovaná
hudba" dne 23. 6. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin:
na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
platformě Baru U Pštrosa na ul. Školní 3362 ve Zlíně,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:

Usnesení
61/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Svatojánská noc - hudební
večer" dne 23. 6. 2018 od 19:00 hodin do 02:00 hodin dne 24. 6. 2018:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství části zahrady Pivnice Pod Lipou na ul. Mladcovská 566, Zlín,
- k ukončení akce ve 02:00 hodiny dne 24. 6. 2018,
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2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel:
Usnesení
62/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů při
konání akce "PŘÍLUCKÉ HRANÍ 2018", dne 23. 6. 2018 od 15:00 do 22:00 hodin na
fotbalovém hřišti FK Příluky dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště,
pořadatel: Sdružení za zdravé Příluky, Dolní Dědina 238, 760 01 Zlín - Příluky, IČO:
26610612

Usnesení
63/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů při
konání akce "Dětský den", dne 30. 6. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin na v areálu
fotbalového hřiště Lužkovice dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná
sportoviště,
pořadatel: FK Lužkovice - Želechovice, z.s., Pod Kopcem 234, 763 11 Lužkovice, IČO:

Usnesení
64/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "CYRILOMETODĚJSKÁ
VESELICE" dne 5. 7. 2018 od 15:00 do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství hřiště v místní části Velíková,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná sportoviště po dobu výše uvedené
akce,
pořadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Velíková, Dolní konec 53, 763 14
Zlín - Velíková, IČO: 65793013

Usnesení
65/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zlínské filmové léto" ve dnech
13. 7. 2018 a 14. 7. 2018 vždy od 21:30 hodin do 01:00 hodiny následujícího dne na
prostranství fotbalového hřiště v místní části Příluky,
- k ukončení akce vždy v 01:00 hodinu dne 14. 7. 2017 a 15. 7. 2018,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná sportoviště po dobu výše uvedené
akce,
pořadatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924

Usnesení
66/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Letní kudlovská dálnice" dne 14.
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7. 2018 od 17:00 hodin do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství pozemku ve vlastnictví Evy Jarcovjákové v místní části Kudlov,
pořadatel: Roman Jarcovják, Díly IV/950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896
Usnesení
67/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zlínské filmové léto" ve dnech
20. 7. 2018 až 25. 7. 2018 od 21:30 hodin vždy do 01:00 hodiny následujícího dne na
prostranství parku Komenského:
- k ukončení akce vždy v 01:00 hodinu dne 21. 7., 22. 7., 23. 7., 24. 7. a 25. 7. a 26. 7.
2018,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924

Usnesení
68/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Letní kudlovská dálnice" dne 28.
7. 2018 od 17:00 hodin do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství pozemku ve vlastnictví
v místní části Kudlov,
pořadatel: Roman Jarcovják, Díly IV/950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896

Usnesení
69/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Pivní slavnosti Lužkovice“ dne
28. 7. 2018 od 14:00 hodin do 02:00 hodin dne 29. 7. 2018:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 v areálu
fotbalového hřiště Lužkovice,
- k ukončení akce ve 02:00 hodiny dne 29. 7. 2018,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl.
3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí veřejně přístupná sportoviště po dobu výše uvedené
akce,
pořadatel: FK Lužkovice - Želechovice, z.s., Pod Kopcem 234, 463 11 Lužkovice, IČO:
42340667
zamítá
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k ukončení akce "Pivní slavnosti Lužkovice“ dne 29.
7. 2018 ve 03:00 hodiny.

Usnesení
70/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Letní kudlovská dálnice" dne 18.
8. 2018 od 17:00 hodin do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
pozemku ve vlastnictví
v místní části Kudlov,
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pořadatel: Roman Jarcovják, Díly IV/950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896
Usnesení
71/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Zlínské filmové léto" ve dnech
31. 8. 2018 a 1. 9. 2018 od 21:30 hodin vždy do 01:00 hodiny následující dne:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství centrálního parku na Jižních Svazích,
- k ukončení akce v 01:00 hodinu dne 1. 9. 2018 a 2. 9. 2018,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924

Usnesení
72/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Guláš fest Malenovice" dne 8.
9. 2018 od 11:00 hodin do 23:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství ul. Tyršova č. 357, Malenovice,
- k ukončení akce ve 23:00 hodin dne 8. 9. 2018,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů čl. 3
odst. 1 na uvedeném prostranství po celou dobu výše uvedené akce,

Usnesení
73/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Letní kudlovská dálnice" dne 15.
9. 2018 od 17:00 hodin do 22:00 hodin:
- na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
pozemku ve vlastnictví
v místní části Kudlov,
pořadatel: Roman Jarcovják, Díly IV/950, 760 01 Zlín, IČO: 76494896

Usnesení
74/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
žádost společnosti MAVEX, spol. s r. o. o prodloužení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění
vyhlášky č. 15/2006 udělené Radou města Zlína, usnesením 92/20R/2012 do roku 2015 a
dále usnesením 132/12R/2013 prodlouženou do roku 2020, pro umístění jednoho kusu
reklamního zařízení do 8m2 na parcele č. 244/47 k. ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví
Pension Marianne s. r. o. na dalších 10 let do roku 2030.

Usnesení
75/12R/2018

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

Usnesení
76/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
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poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov, IČO
49158295, 25000 Kč, EVVO - Podpora aktivit spojených s programem "Dne stromů a Dne
s Lesy ČR" na hradě Lukově
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
77/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
23066 Kč, údržba
trvalého travního drnu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
78/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
5858 Kč, údržba trvalého
travního drnu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
8306 Kč, údržba trvalého
travního drnu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava, Ph.D. Eva Poiselová,
Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČO 75676753, 9500 Kč, EVVO - Útulkové jaro
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ ZO ČSOP Buchlovice,
Kostelní 403, 687 08 Bucholovice, IČO 70967318, 16500.00 Kč, EVVO - Vybudování a
instalace čmelína, realizace záhonu a tvorba informačního panelu

Usnesení
82/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
2325 Kč, kácení
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stromu
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
83/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Mindset Pictures,
s.r.o. (IČO: 04679857)
, 50000 Kč, Pracovní název WaterWalkers, Zlín a okolí, letiště ve Španělsku, přístav ve
Francii, vzdušný prostor

Usnesení
84/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Cinéma Cuvée,
s.r.o. (IČO: 06163475)
, 30000 Kč, Ptáci na kolejích, současnost, Zlín

Usnesení
85/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele
, 50000 Kč, Akce klokan, současnost, ZOO Zlín

Usnesení
86/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele
, 50000 Kč, Druhý plán, současnost, Zlín

Usnesení
87/12R/2018

Rada města Zlína
zamítá
přidělení dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Evolution Films,
s.r.o. (IČO: 27563481)
, 50000 Kč, Škola duchů, současnost, Zlín, Zlínský kraj a okolí

Usnesení
88/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Fotbalový club Zlín, z.s. (IČO: 67008127)
, 50000 Kč, 100 let zlínského fotbalu (pracovní název), 1919 - 2018, Zlín (Gottwaldov)
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné veřejnoprávní
smlouvy

Usnesení
89/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Alfedus, spol.
s r.o., (IČO: 25685287), 200000.00 Kč, Puzzleman, 2018, Zlín, Praha
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
22

Usnesení
90/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Bio Illusion,
s.r.o. (IČO: 62908049), 200000 Kč, Princezna Stella, 18. století, smyšlené Království
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
91/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Cinéma
Cuvée, s.r.o. (IČO: 06163475), 150000 Kč, Muž, který přišel pozdě, současnost, Zlín a
okolí
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
92/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Evolution Films, s.r.o. (IČO: 27563481), 88000 Kč, Václav Chad,
Zlín v období protektorátu
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
93/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Filmové ateliéry, s.r.o. (IČO 27672786), 80000 Kč, Eva Jiřičná,
současnost, Evropa
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
94/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Hana Zedníčková Kousalová, Na Struze 230/6, 110 00 Praha 1 (IČO:
42502802)
, 92300 Kč, GENERACE SENDVIČ, Zlín a Zlínský kraj
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
95/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele Ing. Markéta
Fulínová, Slivenecká 108/29, 152 00 Praha 5 (IČO: 72472448)
, 158000 Kč, Nekonečný svět (pracovní název), současnost a imaginární současnost,
filmové ateliéry Zlín a imaginární svět filmových triků
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
96/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele
107200 Kč, Hleď si svýho,
Zlín, 1985 - 2005
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
97/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele MgA.
Karolina Gargulák, Dolní 2819, 760 01 Zlín (IČO: 76654443), 80000 Kč, FEED,
současnost, město Zlín, gymnázium Lesní Čtvrť ve Zlíně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
98/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele
, 100000 Kč, Past na houslistu, město Zlín, současnost
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
99/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele
300000 Kč, Trumpová se vrací do Zlína,
Zlín 1949 - 2019, USA 1972 - 2019
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
100/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele LUMINAR Film s.r.o. (IČO: 29310920), 187500 Kč, Advokát ze
Zlína, Současnost, město Zlín a jeho okolí
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souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
101/12R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína pro žadatele
120000 Kč, Terapie šokem, současnost, Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
102/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Mgr. Martin Pášma, Fabiánka I/210, 760 01 Zlín-Kudlov (IČO:
68121911), 75000 Kč, Laskavé apokryfy zlínského zámku,Zlín, zlínský zámek, 15. - 20.
století
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
103/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s přidělením dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína a uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro žadatele Movie, s.r.o. (IČO: 25797948), 220000 Kč, Švec, 1934 - 1950
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, podpisem předmětné
veřejnoprávní smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
104/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
ceník za krátkodobé využití prostor sálů v objektech Zlín - Lhotka 68 a Zlín – Velíková 53
platný od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.

Usnesení
105/12R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s úplatným převodem obchodního podílu v kapitálové společnosti Pohřebnictví Zlín,
s.r.o., IČO: 47901519, se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, od vlastníka podílu ve výši
30/122,
na statutární město Zlín, a to za cenu ve výši 6.092 tis. Kč,
stanovenou znaleckým posudkem na cenu obvyklou předmětného obchodního podílu
kapitálové korporace Pohřebnictví Zlín, s.r.o., IČ: 47901519, který zpracovala Oceňovací a
znalecká kancelář s.r.o., znalecký ústav, se sídlem: Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha 1,
dle přílohy, která bude k dispozici u prezence při jednání Rady města Zlína,
2. s uzavřením smlouvy o převodu obchodního ve výši 30/122 v kapitálové společnosti
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Pohřebnictví Zlín, s.r.o., IČ: 47901519, se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, za cenu ve
výši 6.092 tis. Kč, stanovenou znaleckým posudkem na cenu obvyklou předmětného
obchodního podílu kapitálové korporace Pohřebnictví Zlín, s.r.o., IČO: 47901519,
kapitálovou korporací Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., znalecký ústav, se sídlem:
Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha 1, a to mezi vlastníkem podílu panem Milanem
Macurou, jako převodcem a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 47901519, jako nabyvatelem, dle zdůvodnění,
3. s pověřením primátora, MUDr. Miroslava Adámka, všemi potřebnými kroky, úkony a
jednáními souvisejícími s převodem daného obchodního podílu a dojednáním podrobností
smlouvy o převodu obchodního podílu a jejím podpisem a dále přípravou dalších
navazujících úkonů vyplývajících v důsledku a v souvislosti s převodem předmětného
obchodního podílu,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
106/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu dle přílohy
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce podpisem předmětného oznámení a ve spolupráci s Odborem
právním zajištěním všech dalších úkonů souvisejících s podáním předmětného oznámení

Usnesení
107/12R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností HARKO, s.r.o., se
sídlem Kroměříž, Trávník 140, PSČ 76701, IČO: 63496595. jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je plnění dílčí veřejné zakázky - rekonstrukce nebytových prostor v úrovni
1.NP, 1.PP a schodiště bytového domu Školní 3297 ve Zlíně, za cenu díla 1 361 487,780
Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem prováděcí smlouvy o dílo

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

v.r.

v.r.
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