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
13. schůze
Usnesení
1/13R/2020

29. 6. 2020
Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 3256/17 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 37 m2, na dobu
určitou 3 let, dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č. p.
5824 na ul. Zálešná IX ve Zlíně, za cenu ve výši 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 smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3256/17 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 37 m2 pro vybudování přístavby k domu č. p. 5824
na ul. Zálešná IX ve Zlíně, vč. schodišť, na dobu určitou 3 let, s výpovědní
dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3256/17 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 18 m2 za účelem vybudování přístupového
chodníku a terasy u rodinného domu č. p. 5824 na ul. Zálešná IX ve Zlíně, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejích uzavřením a podpisem

Usnesení
2/13R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
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IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČO
00426326, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), jejímž předmětem je
prodej částí pozemků p. č. 4088 a p. č. 480/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
do 10 m2, na dobu určitou 3 let, dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby objektu č. p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně, za cenu ve výši 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 smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín,
IČO 00426326, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků
p. č. 4088 a p. č. 480/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 10 m2 pro vybudování
přístavby objektu č. p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s
výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné
ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČO
00426326, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. 4088 a p. č. 480/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 35 m2 za
účelem umístění lešení a provádění zemních prací v souvislosti s realizací
stavebních prací na budově č. p. 3314 na ul. Potoky ve Zlíně, na dobu určitou,
po dobu provádění stavebních prací, nejdéle však do 31. 2. 2021, s výpovědní
dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejích uzavřením a podpisem
Usnesení
3/13R/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
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 2910/36 a 2801/69
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 25 m2 pro zahradu u rodinného domu, 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
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Usnesení
4/13R/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. 1518/1 k. ú. Kudlov, obec Zlín o
výměře do 2 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží
ve vlastnictví žadatele, 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
5/13R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uznáním vlastnictví k objektu garáže č. ev. 1630 na pozemku p. č. st. 5435/2
k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína ve prospěch
, na základě
kolaudačního rozhodnutí zn. ÚPA 40/3/70/Kr/Pe ze dne 16. 5. 1970
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/13R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a společností
EURO CAR Zlín, s.r.o., Vizovická 4097, 760 01 Zlín - Příluky, IČO
48532967, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), jejímž předmětem je
prodej pozemků p. č. 4033 o výměře 33 m2, p. č. 4034 o výměře 120 m2, p.
č. 4035 o výměře 245 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín 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
7/13R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení
předkupního práva a následně kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím a budoucím předkupníkem
(prodávajícím a předkupníkem) a E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto budoucím
kupujícím a budoucím dlužníkem (kupujícím a dlužníkem), jejímž předmětem
je prodej části pozemku p. č. 1433/41 v k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 25 m2 dle geometrického zaměření pro výstavbu kioskové
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trafostanice VN/NN za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín za cenu
zpětného výkupu shodnou s kupní cenou, za jakou se realizoval prodej
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
8/13R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
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. 4198/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 21 m2 za účelem vybudování parkovacího stání k rodinnému domu č. p.
5353 na ul. Lámanisko ve Zlíně za kupní cenu ve výši dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
9/13R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
se zřízením předkupního práva k pozemku p. č. 335/3 k. ú. Prštné, obec Zlín,
pro
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
budoucím prodávajícím a
, jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je budoucí prodej
části pozemku p. č. 335/3 k. ú. Prštné, obec Zlín, o výměře do 153 m2, za cenu
ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000131777 ze dne 30. 12. 2013
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna doby
trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou 50 let

Usnesení
10/13R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
společností JANFO Company s.r.o., Československé armády 1090, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 29315131, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej pozemku p. č. 3233/12 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1 235 m2 za cenu
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dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
společností JANFO Company s.r.o., Československé armády 1090, 766 01
Valašské Klobouky, IČO 29315131, jakožto kupujícím, jejíž předmětem je
prodej části pozemku p. č. 3233/12 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 120 m2
pod přesahem nadstřešení dle geometrického zaměření za cenu dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
11/13R/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 části pozemku p. č. 400/107 k. ú. Prštné, obec
Zlín, o výměře 25 m2 za účelem rozšíření sjezdu k rodinnému domu č. p. 234
na ul. B. Němcové ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/13R/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
II 5253, 760 01 Zlín, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 300/7 k. ú. Kudlov, obec Zlín, o výměře 20 m2, za účelem
vybudování sjezdů k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 300/29
a p. č. 300/30 k. ú. Kudlov, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – Odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/13R/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 vypůjčiteli, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 377 k. ú. Lužkovice, obec Zlín, o
výměře 15 m2 za účelem vybudování sjezdu a přístupového chodníku k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 451/102 a p. č. 451/103 k. ú.
Lužkovice, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
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odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ –
Odd. DSŘ, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
14/13R/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 části pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 40 m2 za účelem přeložky chodníku a vybudování parkovacího stání
pro rodinný dům č. p. 5891 na ul. Podvesná XII ve Zlíně, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - Odd. DSŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/13R/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 části pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 15 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro rodinný dům č. p.
1420 na ul. Podvesná XII ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - Odd. DSŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
16/13R/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 části pozemku p. č. 117 k. ú. Lužkovice, obec Zlín, o
výměře 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č.
142 k. ú. Lužkovice, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ Souhlas: ORIA, OMZ, OPP, OD
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 části pozemku p. č. 117 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře do 35
m2 k údržbě zeleně, za nájemné ve výši 1,084 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
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s výpovědní dobou 3 měsíce, bez možnosti oplocení
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
17/13R/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 části pozemku p. č. 972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 55 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro 2 osobní
automobily k rodinnému domu č. p. 1681 a č. p. 5992 na ul. Krátká ve Zlíně,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD a
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/13R/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
Alchiba s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO
24271110, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 1329 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín, o výměře 20 m2 za
účelem vybudování sjezdu k novostavbě vícegeneračního domu na pozemku
p. č. 938 k. ú. Jaroslavice u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/13R/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 části pozemku p. č. 980/42 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 18 m2 za účelem vybudování 1 parkovacího stání pro bytovou
jednotku č. 2 v domě č. p. 984 na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OPP a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
20/13R/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 vypůjčiteli,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 302/27 k. ú. Kudlov, obec
Zlín, o výměře 4 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného
domu na pozemcích p. č. 302/52, p. č. 302/53 a p. č. 302/54, vše k. ú. Kudlov,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – Odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/13R/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 části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 35 m2 za účelem obnovy živého plotu s drátěnou oporou vč.
umístění vstupní branky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – Odd. DSŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
22/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3100/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 30
m2 pro
pro
vybudování parkovacího stání pro 2 osobní automobily

Usnesení
23/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 589/2 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
do 350 m2, za účelem vybudování 8 parkovacích míst

Usnesení
24/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 590/23 o výměře 182 m2 a p. č. 589/2 o
výměře 26 m2 a oba k. ú. Mladcová, obec Zlín pro zahradu včetně oplocení
živým plotem

Usnesení
25/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat, pronajmout nebo vypůjčit část pozemku p. č. 1334/6 o výměře
do 15 m2 v k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín za účelem zřízení parkovacího
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místa
Usnesení
26/13R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína ze dne 2. 4. 2013, č.j. 3/7R/2013 ve znění „Rada
města Zlína souhlasí se změnou kupujících u dosud neodkoupených podílů v
celkové výši id. 12906/44616 na pozemku p. č. st. 8448 k. ú. Zlín zastavěným
bytovým domem č. p. 5426 na současné vlastníky jednotek v domě č. p. 5426
za cenu ve výši 1200 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. 5426, umístěném na pozemku p. č. st. 8448
k. ú. Zlín, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id.
podílů na pozemku p. č. st. 8448 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 1181 m2 v
souladu s podíly na společných částech domu č. p. 5426 za cenu ve výši dle
CMZ platné v platné v době prodeje 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
27/13R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne 18. 4. 2017 č. j. 30/8R/2017 ve znění
„Rada města Zlína souhlasí s uzavřením kupních smluv mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ 00283924, jakožto
prodávajícím a vlastníky jednotek v domě s č. p. 1216, umístěném na pozemku
p.č. st. 2351 k.ú. Malenovice u Zlína, jakožto kupujícími, jejichž předmětem
je prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 2351 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře
1052 m2 v souladu s podíly na společných částech domu za cenu ve výši dle
CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH s účinností od podpisu jednotlivých
kupních smluv“
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. 1216, umístěném na pozemku p. č. st. 2351
k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je
prodej id. podílů na pozemku p. č. st. 2351 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 1052 m2 v souladu s podíly na společných částech domu č. p. 1216
za cenu ve výši dle CMZ platné v platné v době prodeje 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
28/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje

-9-

uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy č. 1634650756 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu části pozemku p. č.
2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 10 m2 dohodou ke dni 30. 6. 2020
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
29/13R/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 E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení VN, NN, telekomunikační zařízení a uzemnění v
rámci akce „Zlín, připojení DTS+NN z VN 213, AIP“, 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. 1610/2, p. č. 1645/2, p. č.
1645/4, p. č. 1645/27 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
30/13R/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 E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Štípa, R. Holík, kab. NN“, 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. 440 k. ú. Štípa,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
31/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 555/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 30 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p.
č. 552/16 k. ú. Zlín

Usnesení
32/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
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záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3191/93 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 215 m2 za účelem údržby zeleně a oplocení bytového domu č. p.
667 na ul. Lešetín II ve Zlíně
Usnesení
33/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 591/5 k. ú. Racová, obec Racková, o
celkové výměře do 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na
pozemek p. č. 462/44 k. ú. Racková

Usnesení
34/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1937/2 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o celkové výměře do 60 m2 za účelem umístění lešení vč. oplocení pro
realizaci rekonstrukce střechy rodinného domu č. p. 84 na ul. Švermova ve
Zlíně - Malenovicích

Usnesení
35/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 48/1 a p. č. 602/3 k. ú. Mladcová, obec
Zlín, o celkové výměře do 160 m2 za účelem vybudování příjezdu k
novostavbě víceúčelového objektu vč. tří parkovacích míst

Usnesení
36/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2735/56 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 15 m2 za účelem umístění restaurační zahrádky u objektu č. p. 5375
na ul. Podlesí IV ve Zlíně

Usnesení
37/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemků p. č. 202/2 a p. č. 606/1 k. ú. Lužkovice, obec Zlín
o celkové výměře 4 m2 pod přístavbou dílny a část pozemku p. č. 606/1 k. ú.
Lužkovice, obec Zlín o výměře 3 m2 pro majetkoprávní vypořádání
zaploceného pozemku

Usnesení
38/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 1645/27 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
o výměře do 5000 m2

Usnesení
39/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit subjekt na straně vypůjčitele u Smlouvy o výpůjčce č.
119820028, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 446/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín za účelem opravy stávajícího dětského hřiště pro umístění letní
zahrádky pro cukrárnu, ze společnosti Cukrárna a kavárna Maruška, s.r.o., na
společnost Marie Fusková s.r.o.
schvaluje
záměr změnit subjekt na straně nájemce u Smlouvy o nájmu pozemku č.

- 11 -

5000711349, jejímž předmětem je nájem části pozemků p. č. 446/1, p. č. 446/2
a p. č. st. 6141 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem vybudování stavby cukrárny a
její provozování ze společnosti Cukrárna a kavárna Maruška, s.r.o., na
společnost Marie Fusková s.r.o.
schvaluje
záměr prodloužit dobu nájmu u Smlouvy o nájmu pozemku č. 5000711349,
jejímž předmětem je nájem části pozemků p. č. 446/1, p.č. 446/2 a p. č. st.
6141 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem vybudování stavby cukrárny a její
provozování z doby určité do 30.6.2023 na dobu určitou do 30.6.2030
Usnesení
40/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 3191/1 k. ú. Zlín o výměře do
120 m2

Usnesení
41/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na směnu částí pozemku p.č. 1509/2, ostatní plocha, k.ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín, o výměře do 1000 m2, ve vlastnictví České republiky Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
Nusle, IČO 65993390 za pozemky p.č. 2229/9, orná půda, o výměře 570 m2
a p.č. 2229/25, ostatní plocha, o výměře 489 m2, oba k.ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín, ve vlastnictví statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924.

Usnesení
42/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi společností
GasNet, s.r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311,
jako oprávněným a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako povinným, jejímž předmětem je ,,Přeložka NTL
plynovodu a plynovodní přípojky na ulici Mladcovská ve Zlíně" včetně jeho
součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v rozsahu dle
geometrického plánu číslo 9099 - 5347/2019.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem této smlouvy

Usnesení
43/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4000130467
uzavřené dne 3. 4. 2013 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Van Dung Le,
se sídlem Česká 4749, 760 05 Zlín, IČO 60375671, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je snížení výše nájemného u nebytových prostor v 1. nadzemním
podlaží budovy č. p. 4122 - 4124 , ul. Kvítková, Zlín o výměře 527,84 m2, z
nájemného ve výši 800 Kč/m2/rok na 400 Kč/m2/rok.

Usnesení
44/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č.
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4000161556 uzavřené dne 30. 12. 2016 mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností Moučka-SYMO s.r.o., Pasecká 2519, 760 01 Zlín, IČO
06760392, jakožto nájemcem, jehož předmětem je zrušení nájmu plochy části
společného sociálního zařízení u nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
budovy č. p. 4699, ul. Okružní, Zlín o 7 m2.
Usnesení
45/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení spočívajícího ve
vybudování klimatizace v prostorách sloužících podnikání – jednotce č.
4217/8, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4211 – 4217 na
ul. Dlouhá ve Zlíně, které užívá na základě smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání č. 4000150416 ze dne 30. 3. 2015 nájemce Pohřebnictví
Zlín, spol. s r.o., Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO 47901519, vše na náklady
nájemce ve výši 169 200 Kč bez DPH;
schvaluje
udělení souhlasu s odepisováním technického zhodnocení ve výši 169 200 Kč
bez DPH, provedeného v prostorách sloužících podnikání – jednotce č.
4217/8, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4211 – 4217 na
ul. Dlouhá ve Zlíně, pro nájemce Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., Filmová 412,
760 01 Zlín, IČO 47901519;
schvaluje
udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení spočívajícího v
úpravě vnitřní dispozice prostor v prostorách sloužících podnikání – jednotce
č. 4217/8, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4211 – 4217 na
ul. Dlouhá ve Zlíně, které užívá na základě Smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání č. 4000150416 ze dne 30. 3. 2015 nájemce Pohřebnictví
Zlín, spol. s r.o., Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO 47901519, vše na náklady
nájemce ve výši 178 550 Kč bez DPH;
schvaluje
udělení souhlasu s odepisováním technického zhodnocení ve výši 178 550 Kč
bez DPH provedeného v prostorách sloužících podnikání – jednotce č. 4217/8,
nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4211 – 4217 na ul. Dlouhá
ve Zlíně, pro nájemce Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., Filmová 412, 760 01 Zlín,
IČO 47901519.

Usnesení
46/13R/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 Do
Thao Le, Nerudova 326/14, 769 01 Holešov, IČO 06290451, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1.
nadzemním podlaží budovy č. p. 7062, která je součástí pozemku p. č. st. 237/4
k. ú. Zlín, obec Zlín (ul. Zarámí) o výměře 40,7 m2, za účelem skladu a
přípravny potravin, za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

- 13 -

Usnesení
47/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu formou notářského zápisu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto věřitelem a společností Kavárna – cukrárna s.r.o,
Dřevnická 4133, Zlín, 76001, IČO 26934281, jakožto dlužníkem, jejichž
předmětem je uznání dluhu a úhrada dlužného nájemného ve výši 354 275 Kč,
vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. podzemním podlaží
budovy č. p. 12 na náměstí Míru 12 ve Zlíně, která je součástí pozemku p. č.
st. 299 k. ú. Zlín o celkové výměře 157,7 m2 pro provoz restaurace Dolce Vita
ve splátkách ve výši 19 682 Kč/měsíc (červenec 2020 - listopad 2021, prosinec
2021 - 19 681 Kč/měsíc).
schvaluje
prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši 11 010,32 Kč k dluhu 354 275 Kč
vzniklého na nájemném a zálohách energií v roce 2019 a leden - květen 2020
u nájmu nebytového prostoru v objektu č. p. 12, nám. Míru ve Zlíně o výměře
157,7 m2 pro provoz restaurace Dolce Vita pro nájemce Kavárna - cukrárna
s.r.o., Dřevnická 4133, Zlín 760 01, IČO 26934281
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
48/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o stavebních úpravách mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem,
společností ROSA market s.r.o., Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž,
IČO 25506641, jakožto nájemcem a Josefem Pechalem, bytem Těchlovská
941, 763 12 Vizovice, IČO 12745529, jakožto podnájemcem, jejímž
předmětem je souhlas s provedení stavebních úprav v budově č. p. 4009, na
ul. Dřevnická ve Zlíně, která stojí na pozemku p. č. st. 4861 na náklady
podnájemníka

Usnesení
49/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č. p. 4786 (ul. Středová), která je součástí pozemku p. č. st. 7267/1, k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 27,15 m2.

Usnesení
50/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č. p. 94 (ul. Dlouhá), stojící na pozemku p. č. st. 203/1, k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 68,72 m2.

Usnesení
51/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlín, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako nájemcem a Společenstvím
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vlastníků jednotek domu Obeciny 3613 ve Zlíně, Zlín, Obeciny 3613, PSČ
760 01, IČO 26259001, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu nebytových prostor o výměře 24,75 m², které se nacházejí v suterénu
domu č.p. 3613 na ul. Obeciny ve Zlíně ke dni 30. 11. 2020.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
52/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění oprav bytového fondu,
nebytových a provozních prostor č. 4000120816 ze dne 4. 7. 2012, mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako odběratelem a Teplem Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651,
760 05 Zlín, IČO 25321226, jako dodavatelem, jejímž předmětem je
provádění oprav v bytových domech statutárního města Zlín, a to k datu 1. 9.
2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
53/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
54/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
55/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na přípravu vyhlášení projektové urbanistické soutěže na "zástavbu
Březnická x Mostní" ve Zlíně
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Pavla Bradu přípravou podkladů pro soutěž.

Usnesení
56/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Prověření hospodaření právnických osob zřízených a založených statutárním
městem Zlínem" rozdělenou na části 1 - 4
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem
pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a dále
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
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komisi pro výběrové řízení ve složení: členové Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jana Holcová, Odbor
ekonomický Pavla Šafaříková, Odbor právní Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora MUDr. Miroslav
Adámek, náměstek primátora Jana Sekaninová, Odbor ekonomický Alena
Hamplová, Odbor právní Veronika Kočířová, Odbor právní
Usnesení
57/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Úprava křižovatky ulic Pančava a Boněcko
I."
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é: Michal Čížek, člen Rady
města Zlína David Neulinger, Odbor dopravy Veronika Kočířová, Odbor
právní, n á h r a d n í c i: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora Tomáš Nedbal,
Odbor dopravy Jana Smutná, Odbor právní.

Usnesení
58/13R/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 „Zlín-Velíková, parkoviště u obj. č.p. 53 v ul. Modřínová“,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Ing. David Neulinger, Odbor dopravy Miloslava Sedláčková, Odbor právní n
á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Ing. Tomáš
Nedbal, Odbor dopravy Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
59/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Dům čp. 94, Dlouhá Zlín - výměna výlohy“,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
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zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení: členové: Mgr. Pavel Brada, náměstek
primátora Eva Husáková, Odbor majetkové správy Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci: Michal Čížek, člen Rady města Zlína Jiří Hospodka, Odbor
majetkové správy Veronika Kočířová, Odbor právní
Usnesení
60/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu”,
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 „Zajištění vnitřní
konektivity základních škol a připojení k internetu“, a to dodavatele
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem: třída Tomáše Bati 5267, 760 01
Zlín, IČO: 46992308, nabídková cena: 19 886 624,81 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
61/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části
Zlín – Jaroslavice“, a to dodavatele S A P spol. s r. o., se sídlem Snět č.p. 24,
257 68, IČO: 475 43 442, nabídková cena bez DPH: 979 000,00 Kč. Nastanouli 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
62/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
ukončení Smlouvy o zřízení a vedení depozitního účtu TOP LIKVIDITA pro
podnikatele, právnické osoby, č. 3000190315 uzavřené dne 29.8.2019 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 a Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla
Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080222, písemnou výpovědí
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, formulací předmětné
výpovědi, jejím podpisem a zasláním druhé smluvní straně

Usnesení
63/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190128 na realizaci stavebních
prací „Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 7. etapa”, uzavřené
dne 10.12.2019 v rámci projektu RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa, reg.
č. RS/84/2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
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01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem, a společností SMO, a.s. se sídlem
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČO: 42339839 jako zhotovitelem, jehož
předmětem je změna rozsahu plnění a odpovídající změna ceny díla o
dodatečné stavební práce ve výši 1.093.830,02 Kč bez DPH a méněpráce ve
výši 103.028,69 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
64/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín, kruhová
křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní", mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
společností Centroprojekt Group a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO: 01643541 jako zhotovitelem, a to za cenu 356.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení
65/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400190083, uzavřené mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem Ing. Jiřím Škrabalem, se sídlem Balatická 583,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684, jehož předmětem je
prodloužení termínu dokončení plnění - do 30.10.2020,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
66/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400180096, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO:
45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 333 376,60 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 211 857,73 Kč bez
DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
67/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4400180097, uzavřené mezi
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statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO:
45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”,
jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 1 074 326,01 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 140 222,57 Kč
bez DPH,
jmenuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 4
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
68/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
-uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací,
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako žadatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s., se
sídlem na náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO:
25788001, jako provozovatelem sítě elektronických komunikací (SEK),
jejímž předmětem je zajistit překládku dotčené části SEK v rámci akce
"Úprava křižovatky ulic Boněcko I – Pančava, Zlín“ za úplatu ve výši 290
081,- Kč, dle přílohy č.1, -uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 jako budoucím povinným a společností Vodafone Czech
Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
IČO: 25788001, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného, v souvislosti s
překládkou dotčené SEK v rámci akce "Úprava křižovatky ulic Boněcko I –
Pančava, Zlín“ dle přílohy č. 3, -uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924 jako investorem, společností Vodafone Czech
Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
IČO: 25788001, jako budoucím oprávněným a Tomášem Bartoníkem a
Bartoníkovou Adélou, oba bytem Pančava 104, Příluky, 760 01 Zlín, jako
budoucími povinnými, jejímž předmětem je zřízení služebnosti na pozemku
ve vlastnictví budoucích povinných, v souvislosti s překládkou dotčené SEK
v rámci akce "Úprava křižovatky ulic Boněcko I – Pančava, Zlín“ dle přílohy
č.4.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smluv

Usnesení
69/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 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 na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy komunikačního vedení v rámci akce „Revitalizace městského tržiště Pod
Kaštany ve Zlíně“, úplatně jednorázově ve výši 200 Kč, tzn. 100,- Kč za
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služebnost ke každému pozemku, přes pozemek p. č. 200/3, p. č. 3565/29 k.
ú. Zlín
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
70/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní na budoucí nájem novinového
stánku o předpokládané užitné ploše 42 m², který bude vybudován v rámci
stavby "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně" na pozemcích
p. č. 3565/29 a p. č. 200/3, k. ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
71/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem, a společností ALABASTRúklidové služby, s. r. o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1635, 765 02 Otrokovice,
IČO 29212120 jako zhotovitelem, jejímž předmětem bude provádění údržby,
oprav a impregnace teraco dlažby v budově Kongresového centra Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín, po dobu 3 let, za ceny: a) vymytí staré
polymerové vrstvy, nová impregnace polymerem dvě vrstvy (bez tmelení a
broušení) 45,- Kč za 1 m2/bez DPH b) vymytí staré polymerové vrstvy,
povrchové přebroušení pro oživení teraca, nová impregnace polymerem dvě
vrstvy 160,- Kč za 1m2/bez DPH c) vymytí staré polymerové vrstvy, tmelení
prasklin, děr a pórů, přebroušení tmelených povrchů do roviny, nová
impregnace polymerem dvě vrstvy 220,- Kč za 1 m2/bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "ÚPRAVA DOPOJE A
ROZVODU STUDENÉ VODY V 1. NP objektu na ul. Vavrečkova 5262, Zlín
– 23. budova" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Josefem Janků, se sídlem Česká
4759, 760 05 Zlín, IČO 43437613, jako zhotovitelem, za cenu díla ve výši
449.875,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
73/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Revitalizace dětského
hřiště č. 369 Zlín – Podhoří“ mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
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Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností HRAS
- zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6, Dolní Datyně, 736 01
Havířov, IČO: 47666331, jako zhotovitelem, za celkovou cenu díla ve výši
279 403,00 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
74/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve
Zlíně 2020“, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Radovanem Kučerou, sídlem U
Letiště 1271, 769 01 Holešov, IČO: 65831811, jako zhotovitelem, pro část 2.
za cenu 218 500,00 Kč bez DPH a pro část 4. za cenu 257 050,00 Kč bez DPH,
a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
75/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na mobilní sklad nebezpečných odpadů pro sběrný
dvůr Zálešná mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 002 83 924 a společností MEVA-TEC s.r.o., se sídlem
Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 627 42 051, přičemž
předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka 1ks mobilního skladu na
nebezpečné odpady pro sběrný dvůr Zálešná za cenu ve výši 105 879 Kč bez
DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
76/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4100190248 ze dne 27. 01. 2020,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností PRUKON s.r.o., IČO:
47674237, se sídlem Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem, na
provedení stavebních prací "Zateplení budovy šaten u sokolovny, Pod Nivami
4427, Zlín", jehož předmětem je změna dokončení provádění díla - do 24. 7.
2020,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
77/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
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zpracovatelem a Církevní základní školou a mateřskou školou ve Zlíně, se
sídlem Zlín, Česká 4787, IČO 49157841, jako správcem, jejímž předmětem
jsou ujednání o ochraně osobních údajů při jejich zpracování zpracovatelem v
rámci administrace aplikace elektronického zápisu do škol, kterou zpracovatel
užívá na základě Licenční smlouvy č. 2000190040 ze dne 13. 2. 2019, kterou
má uzavřenu s Petrou Holbíkovou, bytem Nový Malín 373, IČO 01711334,
jako poskytovatelem, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
78/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120078, ze dne 22. 11.
2012, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní školou Zlín, Kvítková 4338,
příspěvkovou organizací, se sídlem Zlín, Kvítková 4338, PSČ 760 01, IČO
00839329, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je zúžení předmětu výpůjčky
pozemků o část pozemku p. č. 3191/93 ostatní plocha, z výměry 572 m2 na
výměru 357 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
79/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4100200178 ze dne 19. 2. 2020
mezi statutárním městem Zlínem (IČO: 00283924) a AGENTUROU
VELRYBA s.r.o. (IČO: 26910071), jehož předmětem je změna původního
termínu konání akce "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok
2019, a platebních podmínek ve smlouvě dle zdůvodnění.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
80/13R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. j. 129/5R/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve znění:
"Rada města Zlína 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",
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
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akci Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019, konané v
5. listopadu 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
81/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci číslo 2800 13 0140 mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924,
prostřednictvím Alternativy - kulturního institutu Zlín a Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01
Zlín, IČO: 70883521, jehož předmětem je změna termínu využití hlavního
sálu Alternativy - kulturního institutu Zlín;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
82/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci číslo 2800 15 0205 mezi
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a
společností Piranha Film s.r.o., Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČO: 26904951,
jehož předmětem je změna termínu pořádání festivalu;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
83/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej vyřazeného služebního motocyklu značky
Kymco CK50, RZ: 3Z 0701, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako prodávajícím a
jako
kupujícím, za cenu ve výši 5.200,- Kč, která je rovna nejvyšší nabídce.
pověřuje
náměstka primátora, Mgr. Pavla Bradu, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a podpisem.

Usnesení
84/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Plán využití kapacity provozní doby pro veřejnost II. Městské ledové plochy
Zlín na ul. Březnická 4068 v sezoně 2019/2020, dle zdůvodnění

Usnesení
85/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výsledek konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Zlín,
Slovenská 3076, příspěvkové organizace, IČO 71008012, které se konalo dne
17. 06. 2020, novým ředitelem/novou ředitelkou nebude jmenován/a žádný/á
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z uchazečů/ek
schvaluje
zpětvzetí žádosti "Ukončení činnosti ředitele školy" současného ředitele
Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, IČO 71008012
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
86/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí odměny Mgr. Ireně Majtnerové, ředitelce LINKY SOS Zlín,
příspěvkové organizace statutárního města Zlína dle přílohy

Usnesení
87/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO
71008047, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši 5
850 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce
2020/2021, v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
88/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800200140 ze dne 25. 5. 2020 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Malou múzou z.s. (IČO: 22685201), jehož
předmětem je změna místa konání akce Den hudby pro děti, 21. červen 2020,
Vila T. Bati z „Vila T. Bati“ na „Filmový uzel Zlín“;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/13R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
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:
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10. 3. 2020 a 12. 3. 2020".
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 následně v jednodenním termínu, který proběhne ve II. polovině
roku 2020.
Usnesení
90/13R/2020

Rada města Zlína
odvolává
Lubomíra Bezděka z funkce člena Komise výstavby a územního rozvoje RMZ
jmenuje
Milana Foukala členem Komise výstavby a územního rozvoje RMZ

Usnesení
91/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Hasičská zábava" dne 25. 7. 2020 od 16:00 do 23:00 hodin
na prostranství hasičského cvičiště v Malenovicích pořadatele SDH Prštné,
Náves 636, 760 01 Zlín, IČO: 65792211: 1. udělení výjimky na jiném místě
než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 před Star
klubem Flip na parcele č. 1119/122 v k. ú. Zlín, 2. udělení výjimky z OZV č.
2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 a 2 v
době konání akce, 3. udělení výjimky k ukončení akce na veřejném
prostranství po 22. hodině.

Usnesení
92/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "HamBurger Fest Lužkovice 2020" dne 4. 7. 2020 od 12:00
do 02:00 hodin následujícího dne na prostranství hřiště v Lužkovicích
pořadatele: Lukáš Lauman, Žeranovice 293, 769 01, Žeranovice, IČO:
87360951: 1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace
alkoholických nápojů dle čl. 3 odst. 1 a 2 v době konání akce, 2. udělení
výjimky k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině, a to do 02:00
hodin dne 5. 7. 2020.

Usnesení
93/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
snížení výše nájmu o 30% za 3 měsíce dle přílohy č. 1 a uzavření dodatků ke
smlouvám o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a nájemci
nebytových prostor a budov ve vlastnictví statutárního města Zlína, jejichž
předmětem je snížení výše nájemného z nájmu prostor sloužících podnikání
dle přílohy č. 1, a to na základě podaných žádostí podnikatelských subjektů v
souvislosti s řešením situace, která vznikla v důsledku vyhlášení mimořádných
opatření vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu nového koronaviru SARS CoV-2;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
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dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
94/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
změnu stávajících smluvních podmínek u smlouvy o nájmu pozemku č. 1992
2 039 ze dne 12. 6. 1992, spočívající v odložení plateb nájemného splatných
od dubna 2020 do konce roku 2020 po dobu 6 kalendářních měsíců, a to do
30. 6. 2021 u nájemce OMV Česká republika, s. r. o., Štětkova1638/18, 140
00 Praha 4, IČO 48038687 na základě žádosti nájemce.

Usnesení
95/13R/2020

Rada města Zlína
zamítá
změnu termínu splatnosti nájemného za část pozemku p. č. 2144/79 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 90 m2, vyplývající z nájemní smlouvy č. 1634610016 ze
dne 01.02.2001 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Josefem Holubem,
Budovatelská 4796, 760 05 Zlín, IČO 87739526, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2144/79 k. ú. Zlín pro umístění
objektu pivního baru a občerstvení "Hospůdka na točně", který byl omezen v
provozování opatřením nařízení vlády ČR.

Usnesení
96/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu garážového
stání č. 48 v budově č. p. 4697, která je součástí pozemku p. č. st. 6643, k. ú.
Zlín, (garáž G 18, ulice Středová - Okružní ve Zlíně) ke dni 30. 6. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
97/13R/2020

Rada města Zlína
ruší
- část usnesení Rady města Zlína č. 43/12R/2020 ze dne 15. 6. 2020 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pronajímatelem a panem
jako nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6. 2020."

Usnesení
98/13R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001715559 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.
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63 v domě č.p. 4209 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 smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem.
Usnesení
99/13R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
seznam pozastavených investičních akcí a větších oprav dle přílohy a
informaci o tom, že u těchto uvedených akcí se pozastavují výběrová řízení
pro výběr zhotovitele.

Usnesení
100/13R/2020

Rada města Zlína
Zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č.j. 55/5R/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve Znění
"Rada města Zlína schvaluje ceník krátkodobých pronájmů nebytových
prostor (místností a nádvoří) v budově čp. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský
zámek), dle zdůvodnění, a to s platností od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020" s
platností od 1. 7. 2020
schvaluje
ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor (místností a nádvoří) v
budově čp. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský zámek) a ceník za poskytnuté
vybavení a služby s tím související, dle zdůvodnění, a to s platností od 1. 7.
2020 do 31. 12. 2020;

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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