Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
5. schůze

9. 3. 2020

Usnesení
1/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
, jakožto prodávajícím,
jejímž předmětem je výkup pozemků p. č. 1550/6 o výměře 1395 m2, p. č.
1550/7 o výměře 1754 m2 a p. č. 1550/1 o výměře 1293 m2 za cenu 850
Kč/m2 a pozemků p. č. 1549/1 o výměře 414 m2, p. č. 1548 o výměře 637 m2,
p. č. 1546 o výměře 44 m2 a p. č. 1547 o výměře 22 m2 za cenu 1150 Kč/m2
vše k. ú. Štípa, obec Zlín za účelem rozšíření sezónního parkování pro
návštěvníky ZOO a zámek Zlín-Lešná.
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a
,
, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je výkup
pozemku p. č. 3892/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 3440 m2 za účelem
scelení plochy pro „Obchvat Zálešná“ za cenu ve výši dle CMZ č. 12, tj. 560
Kč/m2
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/5R/2020

Rada města Zlína
Souhlasí
s uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím a
, jako prodávajícím,
jejímž předmětem je výkup stánkové sestavy č. 2, nacházející se v podchodu
na náměstí Práce ve Zlíně (vymezeném pozemky ve vlastnictví statutárního
města Zlína p.č. 1109/178, p.č. 1109/179, p.č. 3514/1 a p.č. 1119/141 vše k.ú.
Zlín, obec Zlín), a to za cenu ve výši 900 000 Kč bez DPH
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souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
4/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení věcného břemene a dodatku č. 2 kupní smlouvy
s předkupním právem, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 1600 07 0516 ze dne 17.5. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 29.10.2012 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a oprávněným a Zlatým
jablkem, a.s., se sídlem náměstí Míru 174, 760 01 Zlín, IČO 25339737,
jakožto kupujícím a povinným, jejímž předmětem je zrušení věcného
břemene, spočívající v povinnosti strpět v I. a II. PP podlaží budovy č.p. 5548
na pozemku p. č. st. 8765/1, k.ú. Zlín, obec Zlín umístění úkrytu CO a jeho
využití oprávněným dle podmínek, jež tvoří přílohu této smlouvy a dále
úprava kupní smlouvy v důsledku změny rozsahu služebnosti umístění
improvizovaného úkrytu CO
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody o zrušení věcného břemene a dodatku č. 2 kupní smlouvy, jejich
uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti improvizovaného úkrytu civilní
ochrany mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto oprávněným a Zlatým jablkem, a.s., se sídlem
náměstí Míru 174, 760 01 Zlín, IČO 25339737, jakožto povinným, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti improvizovaného úkrytu civilní ochrany,
spočívající v povinnosti povinného a každého dalšího vlastníka budovy č.p.
5548 (víceúčelová stavba), stojící na pozemku p. č. st. 8765/1, k.ú. Zlín, obec
Zlín jako služebné nemovitosti, strpět ve služebné nemovitosti umístění
improvizovaného úkrytu civilní ochrany v prostorách I. a II. PP a jeho
případné využití oprávněným v případě potřeby podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, a to za účelem obrany a ochrany
obyvatelstva, na dobu neurčitou, bezúplatně.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 13. 05. 2013, č. j. 19/10R/2013 ve znění
„Rada města Zlína souhlasí s prodejem id. podílů na pozemcích p. č. st. 7255,
7254, 7252, 7256, 7253 k. ú. Zlín o celkové výměře 1166 m2 v souladu s
podíly na společných částech domů pro vlastníky jednotek v domech č. p.
4907, 4908, 4909, 4910, 4911, umístěných na pozemcích p. č. st. 7255, 7254,
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7252, 7256, 7253 k. ú. Zlín za cenu ve výši dle CMZ tj. 1.050,-Kč/m2“
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě s č. p. 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, umístěném
na pozemku p. č. st. 7253 k. ú. Zlín, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž
předmětem je prodej id. podílů na pozemku p. č. st. 7253 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 1166 m2 v souladu s podíly na společných částech domu č. p. 4907,
4908, 4909, 4910, 4911 za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez
DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
6/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 10. 02. 2014, č. j. 22/3R/2014 ve znění
„Rada města Zlína souhlasí s prodejem id. podílů na pozemku p. č. st. 7497 k.
ú. Zlín o celkové výměře 1.508 m2 v souladu s podíly na společných částech
domu pro vlastníky jednotek v domech č. p. 4946, 4947, 4948, 4949, 4950,
4951 k. ú. Zlín umístěných na pozemku p. č. st. 7497 k. ú. Zlín za cenu ve výši
dle CMZ 11, tj. 1050,-Kč/m2“
souhlasí
s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
vlastníky jednotek v domě s č. p. 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951,
umístěném na pozemku p. č. st. 7497 k. ú. Zlín, obec Zlín, jakožto kupujícími,
jejichž předmětem je prodej id. podílů na pozemku p. č. st. 7497 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 1508 m2 v souladu s podíly na společných částech domu
č. p. 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951 za cenu dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
7/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemku p. č. st. 7698 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 24
m2 pro přístavbu k rodinnému domu č. p. 1245 na ul. Zálešná IX ve Zlíně, za
cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
8/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím, jejímž předmětem
je prodej části pozemku p. č. 3256/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
52 m2 pro část přístavby k domu č.p. 1212 na ul. Zálešná X ve Zlíně, za cenu
dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
9/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucím
kupujícím (kupujícím), na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 590/29 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do 3 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č. p. 232 na ul. Mokrá
IV ve Zlíně, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku č. 4/20 ke smlouvě o nájmu č. 1600101415 ze dne 23. 8.
2010 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
prodloužení doby nájmu části pozemku p. č. 590/29 k. ú. Mladcová, obec Zlín,
o výměře 3 m2 pro vybudování přístavby k domu č. p. 232 na ul. Mokrá IV
ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok, za podmínek
OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
10/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 k smlouvě o výpůjčce č. 4000151421 ze dne 7. 9.
2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
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Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jakožto původním vypůjčitelem a
jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je zúžení
předmětu výpůjčky o pozemek p. č. 986/1 k. ú. Štípa, obec Zlín a změna v
osobě vypůjčitele části pozemku p. č. 986/37, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
25 m2 z
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
11/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 k smlouvě o výpůjčce č. 4000191256 ze dne 7. 10.
2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek
domu Tyršova čp. 915 ve Zlíně – Malenovicích, Tyršova 915, 763 02 Zlín –
Malenovice, IČO 26883562, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p. č. 860/3 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín o výměru 70 m2 za účelem umístění lešení a zařízení
staveniště při zateplení obvodového pláště bytového domu č. p. 915 na ul.
Tyršova ve Zlíně na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejpozději
do 31. 12. 2020 s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
12/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína čj. 30/4R/2020 ze dne 17. 2. 2020 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a firmou Lorencova s. r. o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO
25343700, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 3528/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 180 m2 za účelem zřízení
manipulační plochy pro potřeby stavby „Revitalizace objektů – PARK
TOWER“, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do
31. 12. 2020, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy, OKaPP a
OD“
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Lorencova s. r. o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 25343700, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3528/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 100 m2 za účelem zřízení manipulační plochy pro
potřeby stavby „Revitalizace objektů – PARK TOWER“, na dobu určitou, po
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dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do 31. 10. 2020, s výpovědní dobou
1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OKaPP a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
13/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
firmou BARLI, s. r. o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, IČO 46961828,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části pozemku
p. č. 980/14 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 175 m2 pro vybudování veřejného
parkoviště
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 1992/4 a p.
č. 2030 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o výměře 20 m2 za účelem
vybudování sjezdů k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 83/1 a
p. č. st. 135 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
IDEAL STORE s. r. o., Příčka II 711, 760 01 Zlín – Prštné, IČO 29229910,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
1980/3 a p. č. 2030 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o výměře 30 m2 za
účelem vybudování sjezdů k plánované výstavbě rodinných domů na
pozemcích p. č. 83/1, p. č. st. 135, p. č. 280/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení
z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. dopravy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
16/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Na Honech II 4912 – 4917 ve Zlíně,
Na Honech II 4912, 760 05 Zlín, IČO 05690749, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 1400 m2 za účelem umístění lešení, zařízení staveniště, výměnu
vstupních nástřešků a předláždění vstupních vchodů při zateplení bytového
domu č. p. 4912-4917 v ul. Na Honech II ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu
trvání stavebních prací, nejdéle do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 1 týden, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. dopravy a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Na Honech II 4912 – 4917 ve Zlíně,
Na Honech II 4912, 760 05 Zlín, IČO 05690749, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 42 m2 za účelem provedení zateplení bytového domu č. p. 4912-4917
v ul. Na Honech II ve Zlíně, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. dopravy a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/20 ke smlouvě o výpůjčce č. 1600090974 ze dne
26.6.2009 ve znění dodatku č. 1/18 ze dne 19.9.2018 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a
–
, jehož předmětem je snížení výměry předmětu výpůjčky, tj. části
pozemku p. č. 980/38 k.ú. Zlín, obec Zlín za účelem údržby zeleně u
víceúčelového objektu č. p. 5552 na ul. Mostní ve Zlíně o výměru 40 m2, nově
na výměru 303 m2
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
18/5R/2020

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
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 242/19 k. ú. Malenovice
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u Zlína, obec Zlín o výměře 222 m2 k zahrádkářskému účelu, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1,762 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
19/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 01/20 k nájemní smlouvě č. 4000192118 ze dne 20. 12.
2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
, jakožto nájemci, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. 370/77 k. ú.
Prštné, obec Zlín o výměře 330 m2 k zahrádkářskému účelu, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 0,784 Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
20/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu pozemku p. č. 561/4 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín o výměře 155 m2, který má v nájmu pan

Usnesení
21/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000191502 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným, jehož
předmětem je rozšíření vedení inženýrské sítě přes pozemky p. č. 456/30, p.č.
456/31, p.č. 464/26, p.č. 464/44, p.č. 530/3, p.č. 530/5, p.č. 639/1, p.č. 639/5,
p.č. 639/113, p.č. 639/114, p.č. 639/117, p.č. 639/118, p.č. 639/119, p.č.
639/120 o pozemek p. č. 470/3 k. ú. Lužkovice, obec Zlín, na dobu neurčitou,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
22/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 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., Palackého 166, 755
01 Vsetín, IČO 25352288, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení
a provozování distribuční soustavy – optického kabelu v rámci akce „Městská
síť INTERNEXT 2000, s.r.o. – Zlín, Nivy, 10 RD“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
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6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 2935/28, p.č. 2935/40, p.č.
2935/48, p.č. 2936/2, p.č. 2936/3, p.č. 2937/11, p.č. 2937/66, p.č. 4100/13, p.č.
4100/14, p.č. st. 5079/6 k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
23/5R/2020

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 GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci stavby „Přeložka STL plynovodu v rámci stavby řadových
domů Zlín-Louky“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši
dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p.č. 1980/3, p.č. 2030 k.ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
24/5R/2020

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 GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a
provozování distribuční soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „NTL
plynovodní přípojka k novostavbě rodinného domu v ulici Klabalská I 520, v
obci Zlín, místní části Mladcová“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012
přes pozemek p.č. 3491/1 k.ú. Zlín, obec Zlín a p.č. 526/1 k.ú. Mladcová, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
25/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000191590 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,
jehož předmětem je změna trasy vedení v rámci akce „Štípa, Zámečník, příp.
NN“, na dobu neurčitou, přes pozemek p. č. 353/1 k. ú. Štípa, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
26/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000191010 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,
jehož předmětem je doplnění účelu služebnosti o kabelovou skříň NN na
pozemku p. č. 2660/41 v rámci akce „Zlín-Česká, Město Zlín, přel. kabelu VN
+ NN“, na dobu neurčitou, přes pozemek p. č. 2660/1, p.č. 2660/25, p.č.
2660/35, p.č. 2660/38, p.č. 2660/40, p.č. 2660/41, p.č. 2660/42, p.č. st. 8625
k.ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
27/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3186/10 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
100 m2 za účelem umístění zařízení staveniště, zásobování a umístění
stavebního jeřábu při realizaci stavby Residence Vločka v ul. Lešetín I ve
Zlíně

Usnesení
28/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1610/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
výměře do 450 m2 za účelem umístění lešení, zařízení staveniště, uložení
stavebního materiálu a pojezd manipulační techniky z důvodu osazení nových
balkónů u bytového domu č. p. 4140 na ul. Zborovská ve Zlíně

Usnesení
29/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000190519 ze dne 22. 5.
2019, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností FINRENT s. r.
o., U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je změna osoby na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 1109/178
k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 12 m2 ze společnosti FINRENT s. r.
o., U Prefy 793, 182 00 Praha 8, IČO 26243482 na firmu TERAHORN s.r.o.,
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 08894680

Usnesení
30/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 37 m2
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod přístavbou u rodinného
domu č. p. 3143 na ul. Zálešná IV ve Zlíně
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Usnesení
31/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 972/33 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře do 80 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu
č. p. 6144 na ulici Krátká ve Zlíně, včetně vybudování zpevněných ploch

Usnesení
32/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, část pozemku p. č. 3249/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 40 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
6636 na ul. Zálešná IV ve Zlíně

Usnesení
33/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 115/138 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o
výměře do 5 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 115/90 k. ú. Mladcová, ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
34/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit části pozemků p. č. 4088 a p. č. 480/2 k.
ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 50 m2 za účelem rozšíření základů budovy č.
p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně a umístění lešení při realizaci stavebních prací

Usnesení
35/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek k smlouvě o výpůjčce č. 4000170626 ze dne 17. 5.
2017, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností C4P s. r. o.,
Komenského 946, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO 28273737, jakožto
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na straně vypůjčitele části
pozemku p. č. 3565/23 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 30 m2 ze
společnosti C4P s. r. o., Komenského 946, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO
28273737 na firmu Retro Cocktails s. r. o., Podlesí III 4942, 760 05 Zlín, IČO
08933961

Usnesení
36/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
350 m2 za účelem vybudování oplocení zaužívané plochy u rodinného domu
č. p. 5880 na ulici Podvesná XI ve Zlíně a plochy vedle stávajících garáží

Usnesení
37/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 45
m2 za účelem vybudování přístavby domu č. p. 5752 na ul. Zálešná IV ve
Zlíně
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Usnesení
38/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. 139/1 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín o
výměře 62 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
39/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 591/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře do 50 m2 k údržbě zeleně

Usnesení
40/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 143 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře do 160 m2 pro rozšíření zahrady u rodinného domu

Usnesení
41/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout části pozemků p. č. 1241/2 o výměře do 75 m2, p.
č. 1329 o výměře do 10 m2 a p. č. 197/24 o výměře do 30 m2, vše k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín za účelem majetkoprávního vypořádání
zaplocených pozemků u rodinného domu

Usnesení
42/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 2910/36 o výměře 15 m2 a p. č. 2801/69 o
výměře 10 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín pro zahradu u rodinného domu

Usnesení
43/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
20 m2 za účelem vybudování oplocení zaužívané plochy pozemku vč.
umístění vstupní branky k domu č.p. 1614 v ul. Na Vyhlídce ve Zlíně

Usnesení
44/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3191/93 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
510 m2 za účelem umístění zařízení staveniště pro demolici a následnou
výstavbu budovy na pozemku p. č. st. 8197 k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
45/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 4393/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
20 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného
domu na pozemku p. č. 4391 k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
46/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1645/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
výměře do 35 m2 pro výstavbu kioskové trafostanice VN/NN
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Usnesení
47/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1433/41 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
výměře do 25 m2 pro výstavbu kioskové trafostanice VN/NN

Usnesení
48/5R/2020

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

Usnesení
49/5R/2020

Rada města Zlína
Zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 36/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„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 aARCHITEKTURA, spolek, se sídlem Nad
Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín, IČO 22817298, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem nebytových prostor v III. nadzemním podlaží o výměře
80 m2 (místnost č. 329) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3
(ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem přípravy projektu „Zlínský
architektonický manuál“ a doprovodného programu s tím souvisejícího, za
nájemné ve výši 1.548 Kč a paušální úhradu za energie a související služby ve
výši 1.200 Kč bez DPH, na dobu určitou od 01.01.2020 do 29.01.2020;
pověřuje Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem“
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 36/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory ve III.
nadzemním podlaží (místnost č. 329) budovy čp. 1, která je součástí pozemku
p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 80 m2, za účelem
přípravy projektu „Zlínský architektonický manuál“ a doprovodného
programu s tím související stávajícímu uživateli.“

Usnesení
50/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 37/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„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 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem
Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, IČO 70883521 (Fakulta multimediálních
komunikací), jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
prostor v III. nadzemním podlaží o výměře 118 m2 (místnosti č. 324, 325,
326) a v II. nadzemním podlaží o výměře 54 m2 (místnost č. 222) v budově
čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín,
za účelem skladování a vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 6.975
Kč a paušální úhradu za energie a související služby ve výši 2.500 Kč bez
DPH, na dobu určitou od 01.01.2020 do 29.01.2020“
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
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Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760
01 Zlín, IČO 70883521 (Fakulta multimediálních komunikací), jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v III. nadzemním
podlaží o výměře 118 m2 (místnosti č. 324, 325, 326) v budově čp. 1, která je
součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem
skladování a vystavování uměleckých děl, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok
a paušální úhradu za energie a související služby ve výši 200 Kč/m2/rok bez
DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2020, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
51/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 38/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„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 Zlínský kreativní klastr, z. s., se sídlem Univerzitní
2431, 760 01 Zlín, IČO 01365258, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží o výměře 91,5 m2
(místnosti č. 104, 105, 106, 107, 108, 109) v budově čp. 1, která je součástí
pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem přípravy a
realizace projektů pro podporu zlínských společností působících v kreativních
průmyslech, za nájemné ve výši 4.427 Kč a paušální úhradu za energie a
související služby ve výši 1.300 Kč bez DPH, na dobu určitou od 01.01.2020
do 29.01.2020.“
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Zlínský kreativní klastr, z. s., se sídlem Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, IČO
01365258, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
v I. nadzemním podlaží o výměře 91,5 m2 (místnosti č. 104, 105, 106, 107,
108, 109) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.
ú. Zlín, obec Zlín, za účelem přípravy a realizace projektů pro podporu
zlínských společností působících v kreativních průmyslech, za nájemné ve
výši 600 Kč/m2/rok a paušální úhradu za energie a související služby ve výši
200 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2020, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
52/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 39/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„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 Ivetou Růžičkovou, Na Výsluní 542, 760 01 Zlín,
IČO 72474319, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových
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prostor v I. nadzemním podlaží o výměře 37,33 m2 (místnosti č. 112-115) v
budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.ú. Zlín, obec
Zlín, pro prodejnu designového zboží, za nájemné ve výši 4.340 Kč a paušální
úhradu za energie a související služby ve výši 600 Kč bez DPH, na dobu
určitou od 01.01.2020 do 29.01.2020.“
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Ivetou Růžičkovou, Prostřední 6345, 760 01 Zlín, IČO 72474319, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v I. nadzemním
podlaží o výměře 37,33 m2 (místnosti č. 112–115) v budově čp. 1, která je
součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k.ú. Zlín, obec Zlín, pro prodejnu
designového zboží, za nájemné ve výši 1.400 Kč/m2/rok a paušální úhradu za
energie a související služby ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou
do 31. 12. 2020, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
53/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 40/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„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
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v III.
nadzemním podlaží o výměře 52 m2 (místnost č. 328) v budově čp. 1, která je
součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, pro výtvarnou
– uměleckou činnost, za nájemné ve výši 500 Kč a paušální úhradu za energie
a související služby ve výši 800 Kč bez DPH, na dobu určitou od 01.01.2020
do 29.01.2020“
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem nebytových prostor v III. nadzemním podlaží o výměře
52 m2 (místnost č. 328) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3
(ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, pro výtvarnou – uměleckou činnost, za
nájemné ve výši 120 Kč/m2/rok a paušální úhradu za energie a související
služby ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2020, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
odstranění stavby č. p. 478, stojící na pozemku p. č. st. 5704, k. ú. Zlín, obec
Zlín (ul. Prostřední ve Zlíně).
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Usnesení
55/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor (místností a nádvoří) v
budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský zámek), dle zdůvodnění, a to s
platností od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, rozhodováním o pronájmech a
uzavíráním a podpisem smluv o nájmu do 29 dnů, týkající se nebytových
prostor (místností a nádvoří) v budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský
zámek), a to dle ceníku schváleného Radou města Zlína.

Usnesení
56/5R/2020

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
, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka nebytového prostoru, nacházejícího se v
budově (garáži) bez čísla popisného či evidenčního, umístěného na pozemku
p. č. st. 5076/1, k.ú. Zlín, obec Zlín, za účelem parkování osobního vozidla,
na dobu určitou do doby zahájení demolice budovy v rámci majetkové
přípravy stavby "Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 - I/49 - 3. úsek Obchvat
Zálešné", s výpovědní dobou 2 měsíce, přičemž tato výpůjčka bude
realizována pouze v případě, že dojde k převodu uvedené nemovitosti do
vlastnictví statutárního města Zlína, za podmínek uvedených ve zdůvodnění
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
57/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu mezi Zlínským
krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 708 91 320 jako vlastníkem
silničního tělesa, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 709 34 860, jako správcem silničního tělesa
a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002 83 924,
jako stavebníkem, jejímž předmětem je udělení souhlasu s provedením
stavebních úprav na silničním tělese, nacházejícím se na pozemku p. č. 970/80
v k. ú. Malenovice u Zlína a obci Zlín v rámci stavby „Zlín, Malenovice –
chodník do průmyslové zóny Chmelník“ sestávající mimo jiné ze stavebních
objektů SO 101 – Chodník-úsek 1a2, úprava ostrůvků (ulice Tečovská), SO
102 – Chodník-úsek 3 (ulice Průmyslová), dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
58/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
0283924, jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
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oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě zemního kabelového vedení NN, jehož obsahem je právo oprávněné zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění vedení, a to na
pozemcích p. č. 628/9, p. č. 645/4 a p. č. 656/3 v k. ú. Zlín a obci Zlín, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 9074 - 1016/2019, na dobu neurčitou, za
úplatu 1 000 Kč + DPH v zákonné výši
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
59/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nemovitosti: pozemek p.č. st. 8483 – zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. – jiná stavba, pozemek p.č. st.
6719 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 4381 –
stavba občanského vybavení, pozemek p.č. st. 7867 – zastavěná plocha a
nádvoří, pozemek p.č. st. 8853 – zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čísla
popisného nebo evidenčního stojící na pozemku p.č. st. 8853 – stavba pro
shromažďování většího počtu osob, pozemek p.č. 2880/14 – ostatní plocha,
pro Fotbalový club Zlín, z.s., se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ:
67008127, a to za účelem provozování fotbalového stadionu.

Usnesení
60/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 27/3R/2020 ze dne 3. 2. 2020 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu bytu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pronajímatelem a Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho
1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 60557621, jako nájemcem, jejichž
předmětem je prodloužení splatnosti nájemného za měsíce únor až březen
2020 u bytových jednotek č. 1 a č. 2 v domě čp. 345 na ulici Vodní ve Zlíně
do 30. 4. 2020 a pověruje Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora,
dojednáním ostatních náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.“

Usnesení
61/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření smluv o nájmu bytu č. 11 v domě č. p. 4203, bytu č. 52 v domě č.
p. 4202, bytu č. 62 v domě č. p. 4204, bytu č. 22 v domě č. p. 4205, bytu č. 22
v domě č. p. 4206 vše na ul. Vodní ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistrována v
evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek
dle příloh č. 1 až 5 k tomuto usnesení,
2. uzavření smluv o nájmu bytů č. 109, 514 v domě č. p. 4786 na ul. Středová
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci,
které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle příloh č. 6 a 7 k tomuto usnesení,
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
62/5R/2020

Usnesení
63/5R/2020

Rada města Zlína
zamítá
a) připočtení 3 bodů v bodovém hodnocení pana
b) přijetí žádosti o městský byt panu

,
.

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě
mimořádného přidělení) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
, jako nájemcem, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, na dobu určitou 3 měsíce s možností prodlužování vždy po
třech měsících v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích
z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započítatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 2020,
b) uzavření smlouvy (na základě mimořádného přidělení) o nájmu bytu
zvláštního určení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
,
trvale bytem
, jako nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 5352 na ul. Broučkova ve
Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 50
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4.
2020,
c) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
,
jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 292 na ul.
Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 4. 2020,
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 292
na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 4. 2020,
e) 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, jako pronajímatelem a paní
trvale bytem
jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu
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neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 2020,
f) 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, jako pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
, jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 2020,
g) 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, jako pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
, jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 4. 2020,
h) 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 čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 4.
2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohody, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
64/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a nájemníky bytových jednotek dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto
materiálu, jejichž předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóje,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk nebo 3+kk v domě čp. 344 na ul.
Nad Ovčírnou IV ve Zlíně paní
,
zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
,
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína, přijetí žádosti do pořadníku o městský byt a
mimořádné přidělení bytu paní
,
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zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
manželům
,
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
,
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
manželům
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu panu
trvale bytem
Usnesení
66/5R/2020

Rada města Zlína
zamítá
a) mimořádné přidělení nájemního bytu pro seniory a zdravotně postižené
osoby v majetku statutárního města Zlína paní
, trvalé
bydliště
b) mimořádné přidělení nájemního bytu č. 1225 o velikosti 1 + kk v domě čp.
4786 na ul. Středová ve Zlíně panu
,
schvaluje
vyřazení žádosti z evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně
postižené osoby z důvodu nesplnění podmínek pravidel o přidělení bytu a
vrácení částky 1 000 Kč paní
.

Usnesení
67/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako obdarovaným a
jako dárkyní, jejímž předmětem je darování
historického nábytku dle zdůvodnění;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
68/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) zrušení výběrového řízení na výběr budoucího nájemce bytu č. 71 na ul.
Vodní ve Zlíně o velikosti 2 + kk ve Zlíně,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu dle přílohy mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a S. L, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu,
c) uzavření smlouvy o nájmu bytu dle přílohy, mezi statutárním městem
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Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a S. L., jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu o
velikosti 2 + kk, na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování
až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností
plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc
započitatelné podlahové plochy bytu,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
69/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
provádění pouze havarijních oprav v bytech a bytových domech čp. 5348,
5349, 5375 a 5376 na ul. Podlesí IV ve Zlíně do doby prodeje těchto bytů a
jiných oprav jen pokud se dohodne 100 % nájemníků bytů na započítání
nákladů na opravy do kupní ceny bytu.

Usnesení
70/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 8/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.5 řádku č.3 až 5, tabulky
č.11 řádku č.5 až 7, tabulky č.12 řádku č.2 a tabulky č.17 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
71/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
72/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 10/2020 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.5 řádek č.2, tabulky
č.7 řádek č.2,3,4,7, tabulky č.9 řádek č.2 a tabulky č.13 řádek č.2
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
73/5R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 66/25R/2011 schválené dne 12. 12. 2011, včetně všech jeho
následujících změn a doplnění, ve znění: "Rada města Zlína schvaluje Pravidla
přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části
statutárního města Zlína", s účinností od 20. 3. 2020,
schvaluje
Pravidla přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části
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statutárního města Zlína, s účinností od 20. 3. 2020, dle důvodové zprávy.
Usnesení
74/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2020 příspěvkové
organizace Městské divadlo Zlín, IČ: 00094838, dle přílohy č.1,
2. odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín,
IČ: 00094838, dle přílohy č. 2.

Usnesení
75/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla projektu „Tvoříme Zlín".

Usnesení
76/5R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
změnu ve finančním krytí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Zlín
- Velíková, rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912":
Původní finanční krytí ze dne 4.3.2019:
Rok: 2019, číslo akce: 000342200000, Název akce: Zlín - Velíková,
rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912, částka 6.000.000,-Kč včetně
DPH - KRYTO
Rok: 2019, číslo akce: 000432200000, Název akce: Zlín - Velíková,
rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912, Částka 6.728.812,- Kč včetně
DPH - NEKRYTO (předpoklad krytí SFDI)
se mění dle vazby na rozpočet města viz. níže.

Usnesení
77/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele HC
Berani Zlín, z.s., IČO 005 31 928, 7506000 Kč, na úhradu nákladů spojených
s provozem tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
78/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele Orel
jednota Zlín, IČO 644 67 317, 307000 Kč, na úhradu nákladů spojených s
provozem tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
79/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČO 00530719, 286000 Kč, na úhradu nákladů
spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
80/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČO 658 23 061, 139000 Kč, na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
81/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Malenovice, IČO 423 40 021, 146000 Kč, na úhradu
nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území města Zlína
v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
82/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Sportovní kluby Zlín, z.s., IČO 005 31 944, 4354000 Kč, na úhradu nákladů
spojených s provozem tělovýchovných zařízení na území města Zlína v roce
2020
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
83/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč organizaci Útulekjinak, z.
s., se sídlem Radovany 116, 763 61 Napadla, IČO 05980119, na pokrytí
nákladů spojených s uspořádáním umisťovací výstavy útulkových psů pod
názvem "Hurá domů", konané dne 23.5.2020 v prostorách kynologického
klubu ZKO Mladcová ve Zlíně
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002839, jako dárcem a organizací
Útulekjinak, z. s., Radovany 116, 763 61 Napajedla, IČO 05980119, jako
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10
000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním umisťovací výstavy
útulkových psů pod názvem "Hurá domů", konané dne 23.5.2020 v prostorách
kynologického klubu ZKO Mladcová ve Zlíně,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
84/5R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 50/2R/2020 ze dne 20. 1. 2020 ve znění: "Rada
města Zlína souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a
Filharmonií Bohuslava Martinů, o. p. s., nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01
Zlín, IČO: 27673286 jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování
hudebních nástrojů a příslušenství v celkové hodnotě 9 801 125 Kč",
souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a Filharmonií Bohuslava
Martinů, o. p. s., nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO: 27673286 jako
obdarovaným, jejímž předmětem je darování hudebních nástrojů a
příslušenství v celkové hodnotě 6 461 212 Kč;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
85/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Bezpečně na silnicích, o.p.s., se sídlem
Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec II-Nové Město, IČO: 28733932, jako
obdarovaným a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako dárcem, na poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč, na podporu projektu Na kole jen s přilbou
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí,
uzavřením a podpisem předmětné smlouvy.
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Usnesení
86/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky "SMART-Navigační parkovací systém a
dispečink ITS ve Zlíně",
pověřuje
Michala Čížka, 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 zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Simkovič, člen RMZ
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Veronika Kočířová, Odbor právní

Usnesení
87/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce "Chodník podél silnice III/4912 v ul.
Velíkovská, Zlín - Štípa",
pověřuje
Michala Čížka, 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 zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Veronika Kočířová, Odbor právní,
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní.
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Usnesení
88/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky "Renovace výplní otvorů budovy Zlínský
zámek",
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní,
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy
Veronika Kočířová, Odbor právní.

Usnesení
89/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky „Renovace oken budovy radnice“,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy
Veronika Kočířová, Odbor právní,
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy
Romana Červíková, Odbor právní.

Usnesení
90/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve
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všech nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Veronika Kočířová, Odbor právní
Eva Husáková, Odbor majetkové správy.
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy.
Usnesení
91/5R/2020

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 „Rámcová smlouva - stěhovací a vyklízecí práce v bytových
domech a objektech v majetku statutárního města Zlína“
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
92/5R/2020

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 dodávky "Dodávka 2 ks sekaček beze sběru
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posečené hmoty pro Odbor městské zeleně MMZ", rozdělenou na části A, B
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, 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 vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
93/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby "Adventní Zlín 2020",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Jana Bazelová, členka RMZ
Eva Manišová, oddělení cestovního ruchu a informací
Romana Červíková, odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Marie Svobodová, oddělení cestovního ruchu a informací
Veronika Kočířová, odbor právní

Usnesení
94/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Strategie rozvoje
statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“, zadávanou v otevřeném
řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo v zadávacím řízení „Strategie
rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“, a to dodavatele
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PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se sídlem: Moravská
758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 28576217, s nabídkovou cenou 700
000 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
95/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Plán udržitelné městské mobility města Zlína” zadávanou v otevřeném řízení
v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo v zadávacím řízení „Plán
udržitelné městské mobility města Zlína“, a to dodavatele UDIMO spol. s r.o.,
IČO: 44740069, se sídlem: Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, nabídková cena bez DPH: 3 950 000,00 Kč a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
96/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Parkoviště
Padělky IV a propojovací stezka pro pěší a cyklisty tř. 2. května - Sokolská",
a to dodavatele JASY Vsetín, s r.o., se sídlem 4. května 353, 75501 Vsetín,
IČO: 25860852, nabídková cena bez DPH 3.187.751,18 Kč a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
97/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Zlín, Kostelec –
ul. Na Rusavě - kanalizace“, a to dodavatele Martin Urban, IČO: 73257958,
se sídlem: Lhota u Vsetína 10, Vsetín, 755 01, nabídková cena bez DPH: 1
785 306,67 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
98/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce
bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín – VII. etapa“,
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných
zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Rekonstrukce
bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín – VII. etapa“, a
to dodavatele Harko s.r.o., IČO: 63496585, se sídlem: Trávník 140, 767 01
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Kroměříž, nabídková cena bez DPH: 3 276 892,98 Kč a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.
Usnesení
99/5R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 99/23R/2018 ze dne 26.11.2018, kterým
schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a
zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín - Kruhová křižovatka ul.
Bartošova - ul. Vodní", a pověřila Michala Čížka, člena Rady města Zlína,
dojednáním všech potřebných náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem.

Usnesení
100/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním
městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako žadatelem a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČO: 28085400 jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž
předmětem je:
a) závazek provozovatele distribuční soustavy provést přeložení části zařízení
distribuční soustavy - kabelového vedení VN a NN v rámci investiční akce
statutárního města Zlína „Zlín, kruhová křižovatka ul. Vodní a ul. Bartošova ,
b) závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a
vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za
stávající, přičemž předpokládané náklady na provedení přeložky činí 1 609
786 Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
101/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování vizualizace připravovaných staveb
"Dopravní terminál Zlín - centrum" (včetně odstavné plochy pro autobusy) a
"Okružní křižovatka ul. Vodní a ul. Bartošova", mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 jako
objednatelem a společností RTNeo, s.r.o., Václavkova 1181/2a, 779 00
Olomouc, IČO: 08406715 jako zhotovitelem, a to za cenu 163.000 Kč bez
DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení
102/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby "Parkoviště Padělky IV - kácení a likvidace
dřevin" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
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00283924, jako objednatelem a společností RoKr servis s.r.o., V Dolině 167,
760 01 Zlín, IČO: 27733262, jako zhotovitelem s celkovou cenou za dílo ve
výši 159 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy
Usnesení
103/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Lávka Z13 přes Dřevnici, Zlín - Prštné", mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a
společností Stavcon s.r.o., Havláskova 22, 621 00 Brno, IČO: 27738876, jako
příkazníkem, a to za cenu 198.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
104/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Most Z57 přes
Kudlovský potok, Zlín - u Centroprojektu na ulici Štefánikova (včetně lávky
pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)", mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Projekční kanceláší PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno,
IČO: 46974806 jako zhotovitelem, a to za cenu 298.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení
105/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby "Rozbor stavu provozování veřejného
osvětlení na území statutárního města Zlína" mezi statutárním městem Zlín,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a JUDr. Bc.
Michalem Březovjákem, advokátem, se sídlem Školní 3362/11, 760 01 Zlín,
IČO: 71464794, jako zhotovitelem s celkovou cenou za dílo do výše 156.000
Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy

Usnesení
106/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
dohodu o ukončení - Smlouvy o zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v
nouzi Zlín - Vršava č. 1700060062 uzavřené dne 22. 06. 2006 mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO:
00283924 a sdružením osob Danuše Šmigurová, místo podnikání Pod Vrškem
6422, 760 01 Zlín, IČO: 67008763, Mgr. Eva Ottová, místo podnikání Sv.
Čecha 514, 760 01 Zlín, IČO: 75676753, MVDr. Dominik Gregořík, místo
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podnikání Veselá 21, 763 15 Slušovice, IČO: 46276173 včetně jejích dodatků
č. 1 ze dne 18. 04. 2008, č. 2 ze dne 14. 05. 2010, č. 3 ze dne 20. 12. 2013 a Smlouvy o úhradě č. 1700180007 ze dne 28. 02. 2018, obě smlouvy ke dni 31.
3. 2020.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
107/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo „Sečení travnatých veřejných ploch
v letech 2020–2023“ uzavřeným dne 14. 1. 2020 mezi Statutárním městem
Zlín jako objednatelem a EMSEKO BIKE s.r.o. se sídlem 2. května 3070, 760
01 Zlín, IČO: 26274973, kterými se při zachování sjednané ceny za 1m2
sečené travnaté plochy a ostatních podmínek plnění s platností od podpisu
smlouvy , tj. cca od 1.4.2020 - u smlouvy o dílo č. 1800200006 Část 4 „Sečení
travnatých veřejných ploch v letech ploch 2020–2023 Růmy, Lazy, Lesní
čtvrť, staré Obeciny, Příluky“ z důvodu absence zaměstnance na údržbu
městské zeleně v lokalitě Příluky navyšuje výměra sečení jedné seče o 3630
m2, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo – Cenové
ujednání – tabulka pro část 4, - u smlouvy o dílo č. 1800200007 „Část 5 Sečení
travnatých veřejných ploch v letech ploch 2020-2023 Lužkovice, Kudlov,
Jaroslavice, Veliková, Lhotka, Chlum z důvodu absence zaměstnance na
údržbu městské zeleně v lokalitě Lhotka navyšuje výměra jedné seče o 800
m2, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo – Cenové
ujednání – tabulka pro část 5
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1800200006 a Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 1800200007, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
108/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č.
72180 mezi objednatelem statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924 a
zhotovitelem Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1, IČO: 47114983 uzavření Smlouvy o nadstandardním zpracování
poštovních poukázek A č. 72013 mezi objednatelem statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924 a zhotovitelem Českou poštou, s.p. se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983 uzavření Smlouvy
o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 70002 mezi
objednatelem statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924 a zhotovitelem
Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO:
47114983 uzavření Smlouvy č. NB 553/20 o dodávce prací a služeb v oblasti
automatizovaného zpracování dat mezi objednatelem statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924 a zhotovitelem Českou poštou, s.p. se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983 uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č.
72232 mezi objednatelem statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924 a
zhotovitelem Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99
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Praha 1, IČO: 47114983 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nadstandardním
zpracování poštovních poukázek A č. 72233 mezi objednatelem statutárním
městem Zlínem, IČO: 00283924 a zhotovitelem Českou poštou, s.p. se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983 uzavření Dodatku
č. 1 k Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému
podání poštovních poukázek B mezi objednatelem statutárním městem
Zlínem, IČO: 00283924 a zhotovitelem Českou poštou, s.p. se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983 předmětem je
změna elektronické adresy a kontaktních osob
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
109/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na opravu vozidla Multicar M 25, RZ 3Z5 7565 mezi
statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem MINAM servis
a.s., se sídlem Držovice, Olomoucká 277/208, PSČ 796 07, IČO: 29216672 za
cenu 498 740,00 Kč bez DPH a za dalších podmínek uvedených ve
zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
110/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
ERISERV, spol. s r.o., se sídlem Vavřinecká 1201/36, Brno, IČO: 26309581,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je Výměna rozvodů a telefonů v
bytovém domě č. p. 292, ul. Broučkova, Zlín, za cenu 311 090 Kč bez DPH;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
111/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 3. 2. 2020 č. usn. 52/3R/2020 bod a), b), c)
ve znění: "Rada města Zlína schvaluje a) uzavření Smlouvy o připojení k
distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001658309 mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČO 28085400, jako provozovatelem distribuční soustavy,
jejímž předmětem je připojení bytu č. 71 v domě č.p. 4206 na ulici Vodní ve
Zlíně k distribuční soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční soustavy
b)uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001659313 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
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provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
513 v domě č.p. 4786 na ulici Středová ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy c)uzavření Smlouvy o připojení k
distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001647419 mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČO 28085400, jako provozovatelem distribuční soustavy,
jejímž předmětem je připojení bytu č. 10 v domě č.p. 292 na ulici Broučkova
ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické energie, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku provozovatele distribuční
soustavy."
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
71 v domě č.p. 4206 na ulici Vodní ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické
energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku
provozovatele distribuční soustavy
b) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
513 v domě č.p. 4786 na ulici Středová ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy
c) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
10 v domě č.p. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy
d) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
71 v domě č.p. 4207 na ulici Vodní ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické
energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku
provozovatele distribuční soustavy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
112/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu a poskytování služeb mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
odběratelem a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s
r.o., se sídlem Žarošická 4395/13, 62800 Brno, IČO: 00176150 jako
dodavatelem, jejímž předmětem je nájem 1 kusu multifunkčního zařízení
bizhub C308 a poskytnutí služeb s tím souvisejících za cenu 600 Kč bez DPH
měsíčně
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
113/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku licencí MS SQL Server mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem
Zlín, tř. T. Bati 5267, PSČ 760 01, IČO: 46992308, jakožto prodávajícím,
jejímž předmětem je koupě 2 ks licencí MS SQL Server za cenu 225 000 Kč
bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
114/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo: "SW pro automatizované
zpracování dopravních přestupků" ze dne 10. 1. 2020, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jakožto objednatelem a společností INIT technology s.r.o., se
sídlem Sehradice 129, 76323 Sehradice, IČO: 04423101 jakožto zhotovitelem,
jejímž předmětem je prodloužení lhůty dodání do 10. 4. 2020,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č.1, a dále jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
115/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Evou Palovou, se sídlem
Svárovec 1012, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO: 74396722, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci
sportovišť v areálu sokolovny, ul. Pod Nivami, Zlín ve výši 180 000 Kč bez
DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
116/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2000 190 156 ze dne 27. 11. 2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností JL 5 spol. s r.o., IČO:
28273176, se sídlem Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem,
na realizaci stavebních prací "Vybudování učeben řemeslných oborů", část 1:
Stavební práce", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce v hodnotě 146 488,82 Kč včetně DPH a současně zúžení
předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 172 121,98 Kč včetně DPH,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
117/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako obdarovaným a níže uvedenými dárci,
na základě kterých poskytnou dárci v termínu do 31. 5. 2020 obdarovanému
finanční částky na zajištění akce "Den Země 2020", a to:
- DERATEX, spol. s r. o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín - Příluky, IČO
18810624, částku 5 000 Kč,
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc Hodolany, IČO 61859575, částku 5 000 Kč,
- MRB Sazovice, spol. s r. o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice, IČO
63488051, částku 5 000 Kč,
- Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, IČO 00569135, částku 5
000 Kč,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako poskytovatelem a společností Teplárna
Kladno s. r. o., Dubská 257, 272 03 Kladno, IČO 26735865, jako příjemcem,
jejímž předmětem je zajištění propagace a reklamy příjemce, a to umístěním
loga příjemce na tiskových i elektronických propagačních materiálech
poskytovatele k pořádané kampani "Den Země 2020" za odměnu ve výši 20
000 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
118/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření koprodukční smlouvy mezi HOLIDAY FILMS s.r.o., Křenova
438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín, IČO: 28543688 jako producentem a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
jako koproducentem, jejímž předmětem bude spoluúčast statutárního města
Zlína ve výši 2 000 000 Kč na vytvoření audiovizuálního díla s pracovním
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názvem "Dvě slova jako klíč";
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
119/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z
Filmového fondu statutárního města Zlína číslo 2800 19 0223 na vytvoření
scénáře s názvem "Cesta do pravěku, pravěké dobrodružství" uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín IČO:
00283924 jako poskytovatelem a společností BareBear production s.r.o., se
sídlem třída T. Bati č. 87, 760 01 Zlín, IČO: 06237941 jako příjemcem, jehož
předmětem je zrušení povinnosti předložení licence.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Ing. et Ing. Jiřího Korce,
primátora, dojednáním ostatních náležitostí Dodatku č.1, jeho uzavřením a
podpisem.

Usnesení
120/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.04.2020 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve:
1. zřízení 1 pracovního místa "technik" v oddělení prevence kriminality a
sportovišť, přímo podřízeném tajemnici Magistrátu města Zlína;
2. zřízení 1 pracovního místa "dělník - čištění města" v oddělení městské
zeleně, Odbor městské zeleně;
3. změně názvu "oddělení městské zeleně" v Odboru městské zeleně na
"oddělení městské zeleně - Santražiny";
4. změnu názvu pracovní pozice "skladník - údržbář" v oddělení krizového
řízení a obrany přímo podřízeném tajemnici Magistrátu města Zlína na "
bezpečnostní referent, technik PO";
5. převedení pracovní pozice "uklízečka Burešov" z oddělení vnitřní správy,
Odbor vnitřní správy, do oddělení správy nebytových domů, Odbor majetkové
správy.

Usnesení
121/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
a) se zřízením organizační složky statutárního města Zlína s názvem "Živý
Zlín – kulturní agentura",
b) se zřizovací listinou uvedené organizační složky, dle přílohy č. 1,
c) s poskytnutím finančních prostředků pro uvedenou organizační složku na
poměrnou část provozních nákladů roku 2020,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení,
schvaluje
zřízení 3 pracovních míst v uvedené organizační složce, a to:
a) 1 pracovní místo "vedoucí",
b) 1 pracovní místo "referent"
c) 1 pracovní místo "technik",
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vše s účinností od 1. 7. 2020, za podmínky, že dojde ke schválení zřízení
uvedené organizační složky Zastupitelstvem města Zlína.
Usnesení
122/5R/2020

Rada města Zlína
vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta
města Zlína, příspěvkové organizace, IČO 08826391, sídlo Soudní 1, Zlín,
PSČ 760 01, dle přílohy.

Usnesení
123/5R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
vznik pracovněprávního vztahu mezi statutárním městem Zlínem a Mgr.
Martinem Pášmou, členem Zastupitelstva města Zlína, jehož pracovním
úkolem bude činnost hlavního koordinátora pracovní skupiny pro koordinaci
oslavy Zlín 2022,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vyslovit souhlas se vznikem tohoto
pracovněprávního vztahu.

Usnesení
124/5R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Miroslava Hladíka na funkci člena Finančního výboru
Zastupitelstva města Zlína
souhlasí
s návrhem na zvolení pana Lubomíra Trauba, MSc. členem Finančního výboru
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
125/5R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
- vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Zlín, Slovenská 3076,
příspěvkové organizace, IČO 71008012, pana Mgr. Otty Procházky, ke dni 31.
7. 2020,
schvaluje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
- Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, IČO
71008012, dle přílohy,
pověřuje
funkcí tajemníka komise pracovníka Odboru školství Magistrátu města Zlína,
který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní komise.

Usnesení
126/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../…., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné
doby nočního klidu, dle přílohy č. 1.
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
127/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../.... o místním poplatku z pobytu, dle
přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
128/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změnu Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické
služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, a to formou vydání úplného znění tohoto
sazebníku, dle přílohy č.2.

Usnesení
129/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
deset nejúspěšnějších sportovců, nejúspěšnější sportovní kolektiv,
nejúspěšnějšího zdravotně postiženého sportovce, Cenu primátora pro
nejlepšího sportovce v kategorii mládeže a Cenu za mimořádný přínos
zlínskému sportu za rok 2019,
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto dárcem a
nejúspěšnějším zdravotně postiženým sportovcem, který bude vyhlášený na
akci Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019, konané v
termínu květen až červen 2020 v Kongresovém centru Zlín, jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20 000
Kč,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
130/5R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
vědeckou redakční radu, jejímž úkolem je sestavení publikace Dějiny města
Zlína ve složení:
Mgr. David Valůšek, hlavní redaktor,
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., člen,
Mgr. Milan Řepa, Ph.D., člen,
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., člen,
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D., člen.

Usnesení
131/5R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. j. 140/2R/2020 ze dne 20. 1. 2020 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem VONICA 80. o.p.s., (IČO:
27709957), 18 721 Kč, Premiéra souboru Vonica 80 v Malé scéně k 10. výročí
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trvání, 16.11.2019, Zlín; pověřuje MUDr. Miroslava Adámka, náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem",
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem VONICA 80. o.p.s. (IČO: 27709957), 18
721 Kč, Premiéra souboru Vonica 80 v Malé scéně k 10. výročí trvání,
4.4.2020, Zlín,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
132/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem "Pěvecký sbor Laetitia - Zlín, z. s." (IČO:
01278169), 33866.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě
kultury s.r.o. v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
133/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Divadlo Scéna, o. p. s. (IČO: 22613285),
35181.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
134/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem GAG Galerie Garáž + Zastávka-Galerie
Komnata, MgA. Vojtěch Skácel, Kúty 1961, 760 01 Zlín (IČO: 06391451) ,
7399 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
135/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Heart Core Dance Academy, z. s. (IČO:
06351107), 32298 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
136/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem
4510.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti dechové hudby
MALENOVJANKA v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
137/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Klub společenských tanců Aleše a Dany
Mědílkových, z.s. (IČO: 68688393) , 32389.00 Kč, nájemné prostor k
pravidelné činnosti na Domě kultury s.r.o. v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
138/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Malá múza, z. s. (IČO: 22685201) ,
133162 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Přerovance a v ZŠ
Komenského I, Zlín v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
139/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Malá scéna Zlín, o.p.s. (IČO: 26652188),
31711.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
140/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem MgA. Michal Mrkvica (IČO: 88788911)
, 41018 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě kultury Zlín a
sportcentrum Malenovice v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
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jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
141/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem
, 4510 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti Miraswingbandu v roce
2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
142/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Pěvecký sbor Radost, z.s. (IČO:
70927928) , 2300 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZŠ Zlín - Štípa
v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
143/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Sdružení dechového orchestru mladých
Zlín, z. s. (IČO: 65822471), 93183.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné
činnosti na Domě kultury s.r.o. v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
144/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Společnost KT, z. s. (IČO: 22839674),
47004 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
145/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Spolek Photogether (IČO: 02386976) ,
42278 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na RC Zlín Poliklinice s.r.o.
v roce 2020
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
146/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Taneční centrum Orianadance, Zlín, z. s.
(IČO: 05741408), 29714 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě
kultury s.r.o. v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
147/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Valašský soubor Kašava, z. s. (IČO:
46311360), 113343 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na ZUŠ Zlín a
ZŠ Zlín, Dřevnická v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
148/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Věra Machalínková (IČO: 43430554),
16149 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti Věra Machalínková Ateliér
M v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
149/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem VONIČKA Zlín z.s. (IČO: 49156527),
15503.00 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na Domě kultury s.r.o. v
roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
150/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Základní umělecká škola Morava, spol.
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s. r. o. (IČO:60724889) , 193788 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti na
Domě kultury Zlín v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
151/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Základní umělecká škola Zlín - Jižní
Svahy, příspěvková organizace (IČO: 00226327) , 64854.00 Kč, Nájemné
prostor k pravidelné činnost na ZŠ Okružní Zlín a Římskokatolické farnosti
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně v roce 2020
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření MUDr. Miroslava
Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
152/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Základní umělecká škola Zlín, p. o.
(IČO: 00838926), 25838.00 Kč, Nájemné prostor k pravidelné činnost na ZŠ
Komenského I, Zlín a ZŠ Zlín-Štípa v roce 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
153/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Šachový klub
Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 2000 Kč, Krajský přebor družstev
starších žáků 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
154/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Šachový klub
Zlín-Malenovice, z.s., IČO 22846883, 2000 Kč, Zlínský šachový turnaj pro
mládež 22.2.2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
155/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy NEMO Zlín,
pobočný spolek SPMS, IČO 71249419, 11000 Kč, Moravský pohár mládeže
v PP a RP
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
156/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Šermířský klub
Zlín, z.s., IČO 61715913, 21000 Kč, Valašský fleret, 41. ročník
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
157/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Sportovní klub
Policie Zlín, z.s., IČO 46307311, 7600 Kč, Velká cena Zlína a Krajský přebor
mladších žáků v judu
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
158/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy TITAN sport
club, z.s., IČO 43960693, 8000 Kč, Aquatlon Zlín
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
159/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Lukostřelecký
klub Phoenix Kostelec, z.s., IČO 03037797, 10000 Kč, Mezinárodní závody
v 3D lukostřelbě
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
160/5R/2020

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na
sportovní akci v roce 2020 pro žadatele RUGBY CLUB Zlín, z.s., IČO
61715883, 13000 Kč, Novoroční RUGBY CUP, turnaj mládeže ve futsale

Usnesení
161/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1.s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020, 2.
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření MPSV k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností vydaného
MPSV,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek (IČO 65399447), 137000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
162/5R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověření MPSV k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností vydaného
MPSV,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Za sklem o.s. (IČO 22901531), 530000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
163/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele ABAPO, s.r.o. (IČO 02672910), 648000 Kč, na poskytování
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registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
164/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele "HVĚZDA z.ú." (IČO 70829560), 253000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
165/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro
žadatele Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace
Zlín (IČO 62181017), 81000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních
služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
166/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2020,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína ke Smlouvě o závazku veřejné služby
a vyrovnávací platbě za jeho výkon vydaného Moravskoslezským krajem na
období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2024 , pro žadatele Domov Odry, příspěvková
organizace (IČO 48804894), 11000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
167/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
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Zlína na rok 2020,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2020 Zlínským krajem, pro žadatele Astras, o.p.s. (IČO 29267609), 8000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
168/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2020,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2020 Zlínským krajem, pro žadatele Domov pro seniory Napajedla,
příspěvková organizace (IČO 70850976), 12000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
169/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2020,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2020 Zlínským krajem, pro žadatele Dům sociálních služeb Návojná,
příspěvková organizace (IČO 70850852), 49000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
170/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2020,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2020 Zlínským krajem, pro žadatele SENIOR Otrokovice, příspěvková
organizace (IČO 62180444), 34000 Kč, na poskytování registrovaných
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sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
171/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany statutárního města
Zlína na rok 2020,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. přistoupení statutárního města Zlína k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na území Zlínského kraje vydaného pro rok
2020 Zlínským krajem, pro žadatele Společnost pro ranou péči, pobočka
Olomouc (IČO 75095009), 10000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
172/5R/2020

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu
poskytování registrované sociální služby pro občany statutárního města Zlína
na rok 2020, pro žadatele Dotek z.ú. (IČO 27664333), 43000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb

Usnesení
173/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu ABAPO, s.r.o. (IČO 02672910), 740000
Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
174/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
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4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
o.p.s. (IČO 25909614), 478000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních
služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
175/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Centrum poradenství pro rodinné a
partnerské vztahy, příspěvková organizace (IČO 70850992), 579000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
176/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o.p.s. (IČO 26593823), 315000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
177/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
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žadatele dle tabulkového přehledu Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (IČO
25300083), 889000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
178/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Domov pro seniory Burešov, příspěvková
organizace (IČO 70851042), 1486000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
179/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Domov pro seniory Luhačovice,
příspěvková organizace (IČO 70850909), 86000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
180/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Domov pro seniory Lukov, příspěvková
organizace (IČO 70850941), 405000 Kč, na poskytování registrovaných
sociálních služeb
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
181/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Handicap Zlín, z.s. (IČO 46277633),
528000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
182/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu "HVĚZDA z.ú." (IČO 70829560), 488000
Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
183/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Charita Otrokovice (IČO 46276262),
471000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
184/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Charita Zlín (IČO 44117434), 3595000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
185/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Moravskoslezské sdružení Církve
adventistů sedmého dne (IČO 63029391), 336000 Kč, na poskytování
registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
186/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu NADĚJE, pobočka Otrokovice (IČO
00570931), 183000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
187/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
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statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu NADĚJE, pobočka Zlín (IČO 00570931),
3485000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
188/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín (IČO 00426326), 577000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních
služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
189/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Podané ruce - osobní asistence (70632596),
379000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
190/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
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4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín (IČO
65792068), 248000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
191/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace (IČO 70850917), 507000 Kč, na
poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
192/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Společnost Podané ruce o.p.s. (IČO
60557621), 1080000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
193/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu spolek Pod křídly (IČO 70640327), 203000
Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
194/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu STROP o.p.s. (IČO 26590620), 112000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
195/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu Unie Kompas (IČO 67028144), 917000 Kč,
na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
196/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na
podporu poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany
statutárního města Zlína na rok 2020,
2. s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv o dotacích,
3. s přistoupením statutárního města Zlína k Pověřením k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 vydaných Zlínským krajem,
4. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
náležitostí veřejnoprávních smluv o dotacích, jejich uzavřením a podpisy, pro
žadatele dle tabulkového přehledu VČELKA senior care o.p.s. (IČO
24732915), 687000 Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
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Usnesení
197/5R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením Pravidel pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města
Zlína dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, schválené Zastupitelstvem města Zlína
dne 20.9.2019, č. usnesení 50/6Z/2019 ke dni účinnosti nových Pravidel pro
poskytování dotací z Ekofondu statutárního města Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení
souhlasí
s Pravidly pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města Zlína dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu
souhlasí s pověřením
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem Pravidel pro poskytování dotací
z Ekofondu statutárního města Zlína
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
198/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
4425 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
199/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
200/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
7500 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
201/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 3750 Kč, kácení stromu
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pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
202/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
, 3000 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
203/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
6784 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
204/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele
,
5085 Kč, kácení stromu
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
205/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společenství vlastníků jednotek domu
Družstevní 4506 ve Zlíně, Družstevní 4506, 760 05 Zlín, IČO 26254425, 5000
Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
206/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Společenství č.p. 4591 Luční ve Zlíně,
Luční 4591, 760 05 Zlín, IČO 26894033, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
207/5R/2020

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OMZ pro žadatele
Společenství vlastníků Česká 4763-4764 ve Zlíně, Česká 4763, 760 05 Zlín,
IČO 26293366, 5000 Kč, výsadba a údržba zeleně

Usnesení
208/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Orel jednota Zlín, pobočný spolek,
Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO 64467317, 20000 Kč, odborné ošetření
dřevin
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
209/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Tradiční lidová pouť” dne 29. 3. 2020 od 6:00 do 20:00 hodin
na ul. Náves v Loukách pořadatele:
:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství ul.
Náves v místní části Louky,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené
akce.

Usnesení
210/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „O pohár Štípského Beránka" dne 28. 3. 2020 od 8:00 do
15:00 hodin na prostranství v místní části Štípa v okruhu od hřiště ulicemi
Panská cesta, Velikovská, Za Dvorem, K Farmě a zpět pořadatele Sbor
dobrovolných hasičů Štípa, Za Dvorem 591, 763 14 Zlín-Štípa, IČO:
68729782:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství v
místní části Štípa v okruhu od hřiště ulicemi Panská cesta, Velikovská, Za
Dvorem, K Farmě a zpět,
ruší
usnesení č. 61/3R/2020 ze dne 3. 2. 2020 z důvodu chybně uvedeného datumu
konání akce.

Usnesení
211/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Za sklem - osvětová akce ke zvýšení povědomí o PAS” dne
3. 4. 2020 od 8:00 do 18:00 hodin pořadatele Za sklem o.s., Pardubská 293,
763 12 Vizovice, IČO: 22901531:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném veřejném
prostranství u budovy Zlínského klubu a na zelené ploše vedle budovy
Zlínského klubu v parku Komenského.

- 59 -

Usnesení
212/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Sociální festival Skládanka” dne 24. 4. 2020 od 10:00 do
22:00 hodin na prostranství náměstí Míru ve Zlíně pořadatele František
Šarišský, Vodní 4201, 760 01 Zlín, IČO: 2271979:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po celou dobu výše uvedené
akce.

Usnesení
213/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Pietní a vzpomínkové akce u příležitosti svátků a
významných dnů” od března do prosinece 2020 na prostranství před
Kongresovým centrem na náměstí T. G. Masaryka 5556 u sochy T. G.
Masaryka, na Benešově nábřeží u busty E. Beneše, v parku UTB naproti 21.
budovy u sochy T. Bati a J. A. Bati, před budovou FaME UTB u sochy T. Bati,
v parku Baťovy vily u busty T. Bati jr. a Lesním hřbitově, pořadatele Statutární
město Zlín náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění pietní akce na jiném místě
než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na
prostranství před Kongresovým centrem na náměstí T. G. Masaryka 5556 u
sochy T. G. Masaryka, na Benešově nábřeží u busty E. Beneše, v parku UTB
naproti 21. budovy u sochy T. ~

Usnesení
214/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Velikonoční lidové zvyky na plácku u Tkalcovny” dne 2. 4.
2020 od 10:00 do 17:00 hodin pořadatele NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní
5550, 760 05 Zlín, IČO: 00570931:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 u domu Tkalcovny
na adrese Na Honech I/5540, 760 05 Zlín.

Usnesení
215/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Oslava svátku 1. Máje” dne 1. 5. 2020 od 9:30 do 12:30
hodin v sadu Svobody pořadatele OVV ČSSD Zlín, Gahurova 5265, 760 01
Zlín, IČO: 00409171:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání uvedené akce.

Usnesení
216/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Reprodukovaná poslechová hudba - projekce na plátno
dokumentárního filmu Vodní sporty” dne 25. 4. 2020 od 15:00 do 21:30 hodin
na 2. platformě u Baru Pštros v parku Komenského pořadatele
:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání uvedené akce.
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Usnesení
217/5R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č. j. 63/3R/2020 ze dne 3. 2. 2020, kterým bylo schváleno
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů pro:
- Kamilu Gamalovou, projektovou manažerku,
- Evu Manišovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací,
- Pavla Krutila, proděkana pro internacionalizaci Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
- Bernarda Šuláka, vedoucího Centra na podporu integrace cizinců,
- Lukáše Trčku, jednatele Technologického inovačního centra,
- Pavlínu Zapletalovou, regionální projektovou manažerku Regionální
kanceláře CzechInvest pro Zlínský kraj,
- Pavla Komínka, řidiče
na zahraniční pracovní cestu do města Lovaň (Belgie) v rámci sítě přenosu
OP URBACT III s názvem Welcoming International Talent - Přijímání
mezinárodních talentů ve dnech 10. - 13. 3. 2020.

Usnesení
218/5R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z Ceny nájmu a služeb v organizační jednotce SMZ
Alternativa - KULTURNÍ INSTITUT ZLÍN,
schvaluje
bezplatné využití prostor Alternativy - KULTURNÍHO INSTITUTU ZLÍN
pro Státní okresní archiv Zlín, sídlem Klečůvka - zámek, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČO: 70979146, jakožto pořadatele akce Školení se zaměřením
na elektronickou spisovou službu pro její uživatele včetně organizací
zřizovaných statutárním městem Zlínem a dále pro obce v ORP Zlín v termínu:
10. 3. 2020 a 12. 3. 2020".

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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