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

Statutární město Zlín

USNESENÍ

Rada města Zlína
17. schůze

10. 9. 2018

Usnesení
1/17R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a vlastníky jednotek v domě s č.p. 5450,
umístěném na pozemku p.č. st. 8521 k.ú. Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je
prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 8521 k.ú. Zlín o výměře 833 m2 v souladu s podíly na
společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 1150 Kč/m2 bez DPH s
účinností od data podpisu jednotlivých kupních smluv
souhlasí s pověřením
odpovědného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a
Tomášem Vránou, se sídlem Pod Jurým 63, Zlín – Lužkovice, IČO 65823699, jakožto
pachtýřem, jejímž předmětem je ukončení pachtu pozemků p.č. 962/9 o výměře 6303 m2,
p.č. 962/14 o výměře 4995 m2 a p.č. 962/17 o výměře 347 m2, vše k.ú. Příluky u Zlína o
celkové výměře 11645 m2 k zemědělskému využití – pastva, ke dni 30.9.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
3/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a
Tomášem Vránou, se sídlem Pod Jurým 63, Zlín – Lužkovice, IČO 65823699, jakožto
pachtýřem, jejímž předmětem je ukončení pachtu pozemků p.č. 900/2 o výměře 9207 m2,
p.č. 912/5 o výměře 272 m2, p,č. 936/2 o výměře 4562 m2, p.č. 936/10 o výměře 4882 m2
a p.č. 1545/4 o výměře 684 m2 vše k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře 19607 m2 k
zemědělskému využití – pastva ke dni 30.9.2018.
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
4/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4/18 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 17.5.2010
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Zdeňkem Jakubů, Podkopná Lhota 133, Trnava u Zlína, IČO
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61719251, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna plátcovství DPH u nájemce
prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 4204 (prostor č. 91), ul.
Vodní ve Zlíně o výměře 51,2 m2
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem
Usnesení
5/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/18 ke smlouvě o nájmu č. 4000110495, uzavřené dne 25.7.2011 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,jehož
předmětem je rozšíření účelu nájmu o umístění včelstev - včelaření na části pozemku p.č.
3895/2 k.ú. Zlín na dobu neurčitou
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem

Usnesení
6/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto oprávněným a
jakožto
povinným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování kanalizace,
bezúplatně, přes pozemek p.č. 335/1 k.ú. Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
7/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto oprávněným a
jakožto povinným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování
kanalizace a kanalizační šachty, bezúplatně, přes pozemek p.č. 335/1 k.ú. Prštné
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
8/17R/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,
Praha 3, IČO 04084063, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační vedení – optický kabel, úplatně
jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemky p.č. 2916/7, p.č. 2917/1 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
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Usnesení
9/17R/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, uzemnění, v rámci akce „Zlín,
ERGO VH, přeložka venkovního vedení NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
968/14 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
10/17R/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, kabelová skříň, v rámci akce
„Zlín, ERGO VH, kabelové vedení NN“, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č.
968/14 k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
11/17R/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, pilířová skříň SR, uzemnění v
rámci akce „Zlín,
úprava kabelového a venkovního vedení NN “, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemky p.č. 555/6, p.č. 605/4, p.č. 608/12, p.č. st. 1024, p.č. 3528/1 vše
k.ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
12/17R/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 Teplárnou Otrokovice, a.s., se sídlem Objízdná 1777, Otrokovice, IČO
29290171, jakožto oprávněným, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy v rámci akce „Rozšíření distribuční sítě CZT
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Zlín-Malenovice, přípojka horkovodu pro bloky A1 – A5 ul. Tyršova“, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 860/3 k.ú. Malenovice u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
Usnesení
13/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p.
4593, se sídlem Luční 4593, 760 05 Zlín, IČO 26248948, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1990/28 k.ú. Zlín o výměře do 70 m2 pro
umístění lešení za účelem opravy balkonů bytového domu č.p. 4593 Luční, 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 OMZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
14/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
Zlín, IČO 00283924, jakožto propachtovatelem a Arbia, spol. s r.o., Tyršova 361, Zlín –
Malenovice, IČO 47915765, jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je pacht pozemku p.č.
460/106 k. ú. Malenovice u Zlína o výměře 600 m2 k zemědělskému využití za pachtovné
0,0881 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok dle OZ
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
15/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout (propachtovat), prodat pozemky p.č. 1725 o výměře 726 m2, p.č. 1771 o
výměře 284 m2, p.č. 1779 o výměře 10268 a p.č. 1783 o výměře 6645 m2 vše k.ú.
Malenovice u Zlína k zemědělskému účelu

Usnesení
16/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 66,
náměstí Míru, Zlín o výměře 81 m2

Usnesení
17/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 1463/9 k.ú. Zlín o výměře do 150 m2 pro
vybudování parkoviště

Usnesení
18/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p.č. 3247/30 o výměře 28 m2 a část pozemku p.č. st. 8604 k. ú.
Zlín o výměře 23 m2

Usnesení
19/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr rozšířit počet osob na straně nájemce u Nájemní smlouvy č. 1600060340 ze dne
4

16.01.2006, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 12,
který je součástí pozemku p.č. st. 299 k.ú. Zlín, pro stávajícího nájemce
Usnesení
20/17R/2018

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1934/17, k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 60 m2 pro
vybudování 2 sjezdů k budoucí novostavbě bytového domu na pozemcích p.č. st. 56/1, p.č.
st. 56/2, p.č. st. 56/3, p.č. 134/1 a p.č. 1986 k.ú. Malenovice u Zlína

Usnesení
21/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1934/17 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 5 m2 pro
sjezd z komunikace a přístup na pozemky p.č. 87/1 a p.č. 1934/28 k.ú. Malenovice u Zlína
k budoucí novostavbě rodinného domu

Usnesení
22/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p.č. 656/49 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře do 24
m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 656/11 k.ú. Malenovice u Zlína

Usnesení
23/17R/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,
Praha 3, IČO 04084063, jakožto oprávněným na dobu neurčitou, jejímž předmětem je
uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační vedení – metalické kabely a
HDPE trubky s optickými kabely v rámci akce „VPIC Příluky u Zlína – penzion ul.
Pančava“, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6.
2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1508/2, p.č. 1509/1 k.ú. Příluky u Zlína
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem

Usnesení
24/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 980/48 k.ú. Zlín o celkové výměře do 21 m2 pro
vybudování zpevněných ploch v rámci realizace přístavby k domu č.p 889, Kotěrova, Zlín

Usnesení
25/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 250/1 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře do 45
m2

Usnesení
26/17R/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
jakožto
nájemcem, 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 započitatelné
podlahové plochy měsíčně, s účinností ode dne 1.10. 2018,
b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem Zlínem, se
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sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45,19 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy
měsíčně, s účinností ode dne 1.10. 2018,
c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č. v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 2 + kk,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 45,19 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy
měsíčně, s účinností ode dne 1.10. 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 paní
jakožto nájemkyní, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 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
trvale bytem
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. 10.
2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv a
dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
27/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se
sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č. v domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk,
b) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407,
760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
trvale bytem
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 8 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně,
c) uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se
sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
jakožto nájemci, jejímž
předmětem je ukončení nájmu bytu
v domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk,
d) uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407,
760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli a
6

jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši nájemného 8 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv a
dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
28/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby o velikosti 1 + kk v
domě č.p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně nebo v domě č.p.292 na ul. Broučkova ve Zlíně
nebo v domě č.p. 5352 na ul. Broučkova ve Zlíně paní
trvale bytem
b) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení pro seniory a zdravotně postižené osoby
manželům
zamítá
c) přijetí a zařazení žádosti do evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína pana
schvaluje
vrácení částky 1 000 Kč – dar do Fondu na opravy a modernizace bydlení panu

Usnesení
29/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
změnu nájemného za vybavení bytů, výměru lodžií a sklepních boxů v domě čp. 292 na
ulici Broučkova ve Zlíně dle zdůvodnění

Usnesení
30/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout jedno parkovací stání s vyhrazeným parkováním na dobu určitou
jednoho roku v prostorách podzemního parkoviště budovy č.p. 5556, která je součástí
pozemku p.č. st. 8813 v k. ú. a obci Zlín (Kongresové centrum Zlín) za nájemné 3.000 Kč
vč. DPH za kalendářní měsíc

Usnesení
31/17R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 20/2018 – tab. 17 až 22, navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.17 řádku č.2 až 7, tabulky č.20
řádku č.2 a tabulky č.21 řádku č.2 a 3,
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků
uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
32/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 22/2018 – navýšení, snížení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2018 dle přiložených tabulek
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2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č. 12 řádku č.2 a č.4
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a čísel řádku
uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení
Usnesení
33/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 4000170568
"Oplocení pozemků Karibuni", uzavřené dne 27. 4. 2017 mezi statutárním městem Zlínem,
IČO:000283924, se sídlem Zlín, nám. Míru 12 jako poskytovatelem a ZOO a zámek Zlín Lešná, příspěvková organizace, IČO:00090026, se sídlem Zlín 12,Lukovská 112, jako
příjemcem, ve znění Dodatku č.1 ze dne 10. 2. 2018, kterým se mění termín předložení
vyúčtování investičního příspěvku z 31. 12. 2018 nově na 31. 5. 2019.

Usnesení
34/17R/2018

Rada města Zlína
nesouhlasí
s přidělením neinvestiční dotace z rozpočtu města Zlína ve výši 340.000,- Kč pro Film
Servis Plzeň s.r.o. se sídlem Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň 3, IČO: 02748053, na
podporu dokumentárního snímku Zikmund100,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
35/17R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Krajským ředitelstvím policie Zlínského
kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČO 72052767, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru pro policejní tým krizové intervence Krajského
ředitelství policie Zlínského kraje ve výši 25 000 Kč na zakoupení vybavení tzv.
"výjezdových zavazadel",
souhlasí s pověřením
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.

Usnesení
36/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč organizaci Diakonie ČCE - hospic
CITADELA, se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 73632783,
2. uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí
Míru 12, IČO: 00283924, (jako dárcem) a organizací Diakonie ČCE - hospic CITADELA,
se sídlem Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 73632783, (jako
obdarovaným),
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
37/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
směrnici o postupech statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína v řízeních podle
stavebního zákona, dle přílohy č. 1.
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Usnesení
38/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přípravu vyhlášení projektové architektonické soutěže na návrh obnovy
"divadelního parku" ve Zlíně
pověřuje
náměstka primátora Ing. et. Ing. Jiřího Korce přípravou podkladů pro soutěž.

Usnesení
39/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
převod projektové dokumentace stavby "Oprava parkoviště před OD Prior ve Zlíně",
včetně práv k užití této projektové dokumentace, a dalších souvisejících podkladů
týkajících se uvedené stavby vzniklých v souvislosti s její přípravou, od společnosti
Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO:
60711086, jako převodce, na statutární město Zlín, IČ 00283924, jako nabyvatele, za cenu
387 000,- Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
40/17R/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
služby "Poskytování komplexního servisu výtahů ve vybraných bytových domech v
majetku SMZ"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména
schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku
Marie Kunstová, Odbor právní

náhradníci:
Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
41/17R/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 "Rekonstrukce střechy objektu MŠ Zlín, M. Knesla 4056"
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení
výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Marie Kunstová, Odbor právní

náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Milan Smola, Odbor školství
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
42/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zateplení střechy a lodžie MŠ
Slovenská 1808, objekt Svatopluka Čecha 516, Zlín“, a to dodavatele PRUKON s.r.o., se
sídlem Jateční 169, Prštné, Zlín, PSČ 760 01, IČO: 47674237, s nabídkovou cenou 2 349
999,77 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
43/17R/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 „Nákup bruslařských trenažerů,
včetně příslušenství",
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 nejvhodnější,
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení
kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
členové:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Igor Zipper, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Romana Červíková, Odbor právní
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náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vlasta Skopová, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Pavla Čuprová, Odbor právní
- hodnotící komisi ve složení:
členové:
Ondřej Běták, náměstek primátora
Jaromír Schneider, člen ZMZ
František Pilka, člen ZMZ
Igor Zipper, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ing. Zbyněk Domanský, člen ZMZ
Mgr. Pavel Chwaszcz, člen ZMZ
Vlasta Skopová, oddělení prevence kriminality a sportovišť
Pavla Čuprová, Odbor právní
Usnesení
44/17R/2018

Rada města Zlína
zamítá
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Modernizace telefonních
ústředen MMZ“, a to dodavatele ERISERV, spol. s.r.o., se sídlem Brno - Komín,
Vavřinecká 1201/36, PSČ: 62400, IČO 26309581, s nabídkovou cenou 1.840.831 Kč bez
DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Pokud vybraný dodavatel neposkytne součinnost k uzavření smlouvy, může být uzavřena
smlouva s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí nabídek.

Usnesení
45/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 na stavební práce „Rekonstrukce
ulice Zámecké, Zlín - Štípa” 3a) ze dne 9. 11. 2017 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností SMO, a.s., se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČO: 42339839, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
ve výši 533 833 Kč bez DPH a posunutí termínu provádění díla mezi staničením km 0,072
95 až 0,312 42 a 0,424 81 až 1,080 00 do 16. 11. 2018 a prodloužení termínu provádění
díla mezi staničením km 0,312 42 až 0,424 81 do 15. 7. 2019,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400170073 na stavební práce „Rekonstrukce
ulice Zámecké, Zlín - Štípa” 3b) ze dne 9. 11. 2017 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností SMO, a.s., se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČO: 42339839, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce
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ve výši 769 286 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 61 392 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
47/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací a vodovodů provozně souvisejících, úseky napojení
specifikovány takto „Kanalizace Štípa III. etapa“ a „Vodovod Štípa III. etapa“, mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s., tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČO: 49454561, která upravuje vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování
kanalizace a vodovodu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a
jejím podpisem

Usnesení
48/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400170056 ze dne 3. 8. 2017, uzavřené mezi
statutárním městem
Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako objednatelem a
společností COMMODUM, spol. s r.o.,
IČO: 46577238, se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, jako zhotovitelem, na realizaci
stavebních prací "Kanalizace Velíková", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce v hodnotě 6 357 042 Kč bez DPH a současně zúžení předmětu
smlouvy o méněpráce v hodnotě 697 210 Kč bez DPH a dále změna konečného termínu
dokončení díla do 16. 11. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
49/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4000181031 ze dne 12.7.2018, uzavřené mezi
statutárním městem
Zlínem, IČ 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a
společností HARKO, s.r.o., IČO: 63496585
se sídlem Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01, jako zhotovitelem, na realizaci stavebních
prací „Oprava bytového domu na ul. Školní 3297 ve Zlíně“, jehož předmětem je rozšíření
předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 170 279,84 Kč bez DPH a dále
změna termínu dokončení díla do 30. 9. 2018.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností DOR - SPORT s.r.o, se sídlem
Bruzovice č. 247, 739 36 Bruzovice, IČO 60774151, jakožto dodavatelem, jejímž
předmětem je dodávka 4 ks fotbalových střídaček pro Stadion mládeže, ul. Hradská, Zlín, s
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celkovou cenou dodávky ve výši 186 711,28 Kč bez DPH,
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.
Usnesení
51/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180037 na stavební práce „Objekt skladu
sportovního nářadí na Stadionu mládeže ve Zlíně” ze dne 18. 5. 2018 uzavřené 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 posunutí termínu provedení díla
do 12. 11. 2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
52/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180052 ze dne 11. 7. 2018, uzavřené mezi
statutárním městem
Zlínem, IČ 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, jako objednatelem a
společností Stavební izolace Zlín s.r.o.,IČO: 49437593, se sídlem Dlouhá 108, 760 01 Zlín,
jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Zateplení
střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín", jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě 242 800 Kč bez DPH a současně zúžení
předmětu smlouvy o méněpráce v
hodnotě 243 546 Kč bez DPH a dále změna konečného termínu dokončení díla do 30. 11.
2018,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
53/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jakožto kupujícím a Dräger Safety s.r.o. se sídlem Obchodní 124, 251
01 Čestlice, divize PPS Vítkovice, IČO: 26700778, jakožto prodávajícím, jejímž
předmětem je nákup měřícího zařízení Testor T2500 s příslušenstvím, s celkovou cenou ve
výši 113.581 Kč bez DPH
pověřuje
Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
podpisem a uzavřením.

Usnesení
54/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako objednatelem (kupujícícm) a TENO PLUS, s. r. o., Tř. 3. Května 325,
763 02 Zlín-Malenovice, IČO: 46901906 jako dodavatelem
(prodávajícím), jejímž předmětem bude nákup 120 ks konferenčních židlí typu IMPERIA
do Obchodního a společenského centra Díly - Malá scéna, Štefánikova č. p. 2987, Zlín, za
jednotkovou cenu 1 200 Kč bez DPH a celkovou cenu 144 000 Kč bez DPH.
pověřuje
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Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním podmínek předmětné smlouvy a
jejím podpisem.
Usnesení
55/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků komunálních voleb,
konaných 5. a 6. 10. 2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47676795 jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je poskytnutí služeb k zajištění technické podpory zpracování výsledků
senátních voleb konaných 5. a 6. 10. 2018, s celkovou cenou služby ve výši 149 400,00 Kč
bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
56/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
záměr realizace vodního biotopu v části „Kráter“ Centrálního parku Jižní Svahy ve Zlíně
dle zpracované studie „Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně, Návrh řešení části Kráter“
zpracovatele
březen 2018

Usnesení
57/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
od roku 2018 včetně každoroční poskytování věcných vánočních darů pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením, do celkové výše schváleného nebo upraveného rozpočtu pro daný
účel, přičemž hodnota daru pro jednu osobu nepřekročí v příslušném kalendářním roce
částku 500,00 Kč,
pověřuje
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, aby v rámci výše uvedených limitů:
- rozhodoval s ohledem na sociální poměry či okolnosti o tom, jaké dary, v jaké hodnotě a
kterým osobám budou poskytnuty,
- realizoval pořizování věcí určených pro následné darování těmto osobám, včetně
uzavírání příslušných kupních či darovacích smluv či smluv o dílo za účelem pořízení
těchto věcí a
- realizoval předání poskytovaných darů těmto osobám, včetně uzavírání případných
darovacích smluv za tímto účelem.

Usnesení
58/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
od roku 2018 včetně každoroční poskytování věcných vánočních darů pro ohrožené děti ze
sociálně znevýhodněných rodin, do celkové výše schváleného nebo upraveného rozpočtu
pro daný účel, přičemž hodnota daru pro jedno dítě nepřekročí v příslušném kalendářním
roce částku 2 000,00 Kč,
pověřuje
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, aby v rámci výše uvedených limitů:
- rozhodoval s ohledem na sociální poměry či okolnosti o tom, jaké dary, v jaké hodnotě a
kterým dětem budou poskytnuty,
- realizoval pořizování věcí určených pro následné darování těmto dětem, včetně uzavírání
příslušných kupních či darovacích smluv či smluv o dílo za účelem pořízení těchto věcí a
- realizoval předání darů poskytovaných těmto dětem, včetně uzavírání případných
darovacích smluv za tímto účelem.

Usnesení
59/17R/2018

Rada města Zlína
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jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích předsedu a členy konkursní komise pro
konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská 3660,
760 01 Zlín, IČO 71007652
předseda komise:
Mgr. Milan Smola - za zřizovatele
členové
:
Hana Hráčková - za zřizovatele
Mgr. Věra Korcová - za krajský úřad
Mgr. Jaroslava Kvasničková - ředitelka Mateřské školy Zlín, Návesní 64, příspěvkové
organizace
Marie Krupicová - pedagogický pracovník školy
Mgr. Dana Karmasinová - školní inspektorka.
Usnesení
60/17R/2018

Rada města Zlína
jmenuje
paní Hanu Hráčkovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do školské rady
při Základní škole Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvkové organizaci (1. ZŠ),
IČ 71007997 a
příspěvkové
organizaci (17. ZŠ), IČ 71008179, s účinností od 1. 10. 2018.

Usnesení
61/17R/2018

Rada města Zlína
jmenuje
komisi pro výběr loga Památníku Tomáše Bati v tomto složení: Miroslav Adámek
(primátor), Jiří Korec (náměstek primátora), Eva Husáková (vedoucí OKaPP), Ivan
Bergmann ml. (kurátor PTB), Eva Končalová (editorka publikace o PTB), Petra Jiroušková
(grafička publikace o PTB), Petr Všetečka (autor obnovy PTB), Rostislav Illík (UTB),
Dušan Wolf (grafik).

Usnesení
62/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Sportovní odpoledne“ dne 19. 9.
2018 od 13:00 do 19:00 hodin na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství sportoviště na Jižních Svazích (pozemek bývalého
torza),
pořadatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Malostranské náměstí 266/5, 11800 Praha Malá Strana, IČO: 26673908

Usnesení
63/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Měření tlaku a setkání s občany"
dne 21. 9. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin na jiném místě než na veřejném prostranství
uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství před prodejnou BILLA na Jižních
Svazích,
pořadatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Malostranské náměstí 266/5, 11800 Praha Malá Strana, IČO: 26673908
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Usnesení
64/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "Azurový den" dne 29. 9. 2018
od 10:00 do 22:00 hodin na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze
OZV č. 33/2004 na prostranství centrálního parku na Jižních Svazích,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů
dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené akce,
pořadatel: Zlín 21, Lazy IV 3880, 760 01 Zlín, IČO: 71443614

Usnesení
65/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce "ZLÍN SLOW FASHION
RESTART" dne 26. 9. 2018 od 14:00 do 19:00 hodin na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství za prosklenou částí Klubu
204,
pořadatel: Hejdová Eliška, Zálešná VII 5857, 760 01 Zlín, IČO: 03753263

Usnesení
66/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína č.
2800180156 ze dne 27. 8. 2018 podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
mezi statutárním městem Zlínem (IČO: 00283924) a společností FOIBOS BOOKS s.r.o.,
se sídlem K vápence 425, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5 (IČO: 25053728), jehož
předmětem je změna termínu konání akce OPEN HOUSE ZLÍN 2018 - Dny otevřených
dveří - Pocta tvůrcům zlínské architektury ze "září 2018" na "říjen - listopad 2018",
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí Dodatku č. 1
předmětné smlouvy a uzavřením tohoto dodatku.

Usnesení
67/17R/2018

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu zdraví statutárního
města Zlína č. 4100180133 ze dne 7. 6. 2018 podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, mezi statutárním městem Zlínem (IČO 00283924) a Handicap Zlín, z.s. (IČO
46277633), jehož předmětem je změna v posouzení poskytovatele o poskytnuté podpoře, a
to, že poskytnutá dotace je podporou malého rozsahu (de minimis),
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
Dodatku č. 1 předmětné smlouvy a uzavřením tohoto dodatku,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
68/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření kupní smlouvy mezi společností ART LINES s. r. o., IČO: 05848474, se sídlem
Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, a statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924, jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě uměleckého díla sochy s názvem "Pastelky", dle přílohy č. 1,
b) uzavření licenční smlouvy mezi Mgr. Martinou Marií Niubó, akad. soch., IČO:
01246798, se sídlem Vrané nad Vltavou, Příčná 223, jako poskytovatelem licence, a
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, jako nabyvatelem licence, jejímž předmětem
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je udělení licence k užití uvedeného díla, dle přílohy č. 2,
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem uvedených smluv.
Usnesení
69/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400180032 na stavební práce „Revitalizace
veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy” ze dne 27. 4.
2018 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako objednatelem a společností KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386,
760 01 Zlín, IČO: 42340802, jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši 662 060 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 266
068 Kč bez DPH a posunutí termínu provedení díla do 8. 10. 2018,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína, přijetí a zařazení žádosti o
nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené
osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína, přijetí a zařazení
žádosti o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
trvale bytem
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby
v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína po aktualizaci žádosti a
zařazení žádosti o nájem bytu zvláštního určení do evidence žadatelů panu
trvale bytem
zamítá
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené
osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína po aktualizaci žádosti
a zařazení žádosti o nájem bytu zvláštního určení do evidence žadatelů paní

Usnesení
71/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../...., kterým se mění nařízení č. 5/2017, kterým se
vydává tržní řád, dle přílohy č. 1.

Usnesení
72/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na zajištění služby mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, PSČ 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností BAaSK, spol. s
r.o., se sídlem Mokrá 5215, PSČ 760 01 Zlín, IČO: 63468450 jako dodavatelem na
zajištění pohoštění, bowlingu a zajištění prostor na akci "Předvánoční setkání zaměstnanců
statutárního města Zlína a členů Rady města Zlína" v prostorách objektu U Barcuchů
(restaurace, jídelna, pizzerie a bowling), Mokrá 5215, PSČ 760 01 Zlín za cenu 236 404
Kč bez DPH.
pověřuje
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Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o zajištění
služby, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
73/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné, kapesné,
dopravu, ubytování, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do města Chorzów (Polsko) v
rámci oslav 20. výročí partnerství a spolupráce města Zlín a Chorzów pro Mgr. Pavla
Stojara, člena RMZ, ve dnech 19. - 21. 9. 2018.

Usnesení
74/17R/2018

Rada města Zlína
schvaluje
zahájení realizace plnění předpokladů nutných pro uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí tvořících areál fotbalového stadionu Zlín - Letná , a to mezi
zapsaným spolkem Sportovní kluby Zlín, z.s., IČ 00531944, sídlem Hradská 854, Zlín,
jako vlastníkem fotbalového areálu Letná ve Zlíně, sestávajícího z nemovitostí dle
zdůvodnění, a statutárním městem Zlínem, IČ 00283924, jako možným budoucím
nabyvatelem tohoto majetku, o podmínkách daného převodu, a to včetně příslušenství a
práv a povinností k tomuto majetku se vážících,
pověřuje
1) náměstka primátora odpovědného za oblast majetku a náměstka primátora odpovědného
za oblast sportu stanovením parametrů a podmínek daného převodu,
2) věcně příslušné útvary magistrátu města Zlína v souladu s parametry a podmínkami sub
1) všemi potřebnými kroky, úkony a jednáními vedoucími k přípravě realizace
předmětného převodu a zadání všech potřebných posudků, analýz a posouzení nutných k
realizaci převodu a následného provozu předmětného majetku, a to včetně prověření
právních a faktických předpokladů pro realizaci předmětného převodu.

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
v.r.

v.r.
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