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
16. schůze
Usnesení
1/16R/2020

17. 8. 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
bytem
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 1167/2 k. ú. Prštné, obec Zlín o celkové
výměře do 20 m2 za účelem umístění lešení z důvodu opravy fasády domu č.
p. 185 na ulici Náves ve Zlíně - Prštném, na dobu určitou, s účinností od data
podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/16R/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. 3464/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 15 m2 za účelem
vybudování přístupového chodníku a sjezdu z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 2631/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, 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
3/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky č.1600061017 ze dne 20. 6. 2006 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části
pozemku p. č. 3191/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 pro dvě parkovací
místa
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
-1-

Usnesení
4/16R/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
– kabelové vedení VN a telekomunikační síť v rámci akce „Zlín-Soudní,
Město Zlín, přel. kabel. ved. VN“, 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. 3565/1, p. č. 3565/30 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/16R/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 „Zlín, Mezihoří, kabel 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.
3482 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/16R/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 „Zlín, Sadová, obnova 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.
295/1, p. č. 3565/24, p. č. 3565/25 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
7/16R/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, podpěrný bod, přípojková skříň, uzemnění v
rámci akce „Příluky, Sociální služby, ven. přípojka 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. st. 45 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/16R/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 AVONET, s.r.o., se sídlem Krátká 219,
763 26 Luhačovice, IČO 25322478, jakožto oprávněným, jejímž předmětem
je uložení a provozování distribuční soustavy – telekomunikační vedení v
rámci akce „AVONET telekomunikační přípojka ZL Mladcová Náves“, 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.
555/1, p. č. 555/23, p. č. 595, p. č. 602/3, p. č. 602/4 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p. č. 676/87 k. ú. Prštné, obec Zlín o
výměře 435 m2 (díl 9) k zahrádkářskému účelu

Usnesení
10/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3256/13 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 40 m2 za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 5809 na ul. Zálešná VII ve Zlíně vč. schodiště

Usnesení
11/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 80 m2 pro zahradu, údržbu zeleně a oplocení živým plotem u
rodinného domu č. p. 5992 na ul. Krátká ve Zlíně
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Usnesení
12/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 128/1 k. ú. Klečůvka, obec Zlín, o celkové
výměře do 11 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu
na pozemku p. č. 107/2 k. ú. Klečůvka, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
13/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 175 m2 pro sadové úpravy pozemku, oplocení částí zaužívaného
pozemku, vybudování sjezdu vč. jednoho parkovacího stání a přístupu k
půldomku č. p. 1262 v ul. Lipová ve Zlíně

Usnesení
14/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1089/86 a p. č. 1089/122 k. ú. Příluky u
Zlína, obec Zlín, o celkové výměře do 30 m2 za účelem vybudování sjezdů k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1089/121 a p. č. 1089/120 k.
ú. Příluky u Zlína, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
15/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1181/5 k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové
výměře do 30 m2 za účelem vybudování dočasné přístupové komunikace z
důvodu provádění terénních úprav

Usnesení
16/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1090/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 850 m2 za účelem umístění zařízení staveniště vč. mobilního
oplocení a zpevněné panelové plochy pro havarijní opravu propadlého
tepelného kanálu parovodu

Usnesení
17/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce č. 4000170829 ze dne 22. 6.
2017 a č. 4000170924 ze dne 31. 07. 2017, uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a společností BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, se sídlem
Bratří Jaroňků 4079, 760 01 Zlín, IČO 00048861, jakožto vypůjčitelem,
jejichž předmětem je změna osoby na straně vypůjčitele části pozemku p. č.
2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 326 m2 ze společnosti
BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, se sídlem Bratří Jaroňků 4079, 760
01 Zlín, IČO 00048861 na Společenství vlastníků jednotek domu Na Honech
III 4929 ve Zlíně, Na Honech III 4929, 760 05 Zlín, IČO 08780188

Usnesení
18/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1060/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 190 m2 za účelem vybudování příjezdu k novostavbě rodinného
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domu na pozemcích p. č. 1060/11, p. č. 1060/12 a p. č. 1060/13 vše k. ú. Zlín
Usnesení
19/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1979/1 a p. č. 1992/7 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín, o celkové výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu
z komunikace na pozemek p. č. 2070 k. ú. Louky nad Dřevnicí, ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
20/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. st. 48/1 a p. č. 615/5 k. ú. Mladcová, obec
Zlín, o celkové výměře do 140 m2 za účelem vybudování sjezdu, přístupového
chodníku a údržby zeleně u novostavby bytového domu na pozemcích p. č.
283/16 a p. č. 283/17 k. ú. Mladcová, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
21/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 110 m2 za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 1916 na ul. Mostní ve Zlíně, vč. terasy, přístupových
chodníků a okapového chodníku

Usnesení
22/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1295 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 35 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace do
garáže rodinného domu č. p. 147 na ul. Smrková ve Zlíně - Jaroslavicích

Usnesení
23/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000191632 ze dne 7. 11.
2019 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčiteli, jehož
předmětem je prodloužení doby výpůjčky o 5 let, tj. do 7. 11. 2025

Usnesení
24/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce č. 4000191205 ze dne 30. 9.
2019 a č. 4000191099 ze dne 16. 9. 2019 uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Budovatelská 4802 –
4803 ve Zlíně, Budovatelská 4803, 760 05 Zlín, IČO 06358659 a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Budovatelská 4804 – 4805 ve Zlíně,
Budovatelská 4805, 760 05 Zlín, IČO 05916178, jakožto vypůjčiteli, jehož
předmětem je prodloužení doby výpůjčky části pozemků p. č. 2801/69 a p. č.
2801/63 k. ú. Zlín, obec Zlín pro umístění lešení, mobilní skládky, stavební
buňky a mobilního WC při revitalizaci bytových domů, a to do 31. 12. 2020
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Usnesení
25/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít smlouvu o postoupení smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
půjčitelem,
, jakožto
původním vypůjčitelem a
,
jakožto novým vypůjčitelem, jejímž předmětem je postoupení práv a
povinností ze smlouvy o výpůjčce č. 4000142137 ze dne 29. 8. 2014 z

Usnesení
26/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1544/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 7 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě
rodinného domu vč. přístupu na pozemek p. č. 1089/110 a p. č. 1089/50 k. ú.
Příluky u Zlína, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
27/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit části pozemků p. č. 3191/93 a p. č.
3191/94 oba k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 250 m2 za účelem
vybudování zpevněných ploch, sjezdu do garáže, parkovacích stání, oplocení
betonovou zídkou a stavby podzemní garáže v rámci stavby polyfunkčního
domu na pozemcích p. č. 3191/105 a p. č. st. 8197 k. ú. Zlín, ve vlastnictví
žadatele

Usnesení
28/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 4903/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2

Usnesení
29/16R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1189 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře
61 m2

Usnesení
30/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na směnu části pozemku p.č. 1157/2, orná půda, k.ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín, o výměře do 30 m2, ve spoluvlastnictví
za část pozemku p.č. 1157/18, orná půda, k.ú. Příluky u Zlína, obec Zlín,
o výměře do 40 m2, ve vlastnictví statutárního města Zlína, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924

Usnesení
31/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, PSČ:
155 00 Praha 5, IČO 25788001, jako budoucím oprávněným a statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, PSČ: 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
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budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti k pozemkům p.
č. 122/3, p. č. 132/2, p. č. 3565/4, p. č. 3565/17, p. č. 3565/18, k. ú. Zlín, obec
Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína z důvodu přeložení vedení veřejné
komunikační sítě v rámci akce " Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul.
Vodní " .
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
32/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě
elektronických komunikací mezi společností Vodafone Czech Republic a.s.,
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, PSČ: 155 00 Praha 5, IČO 25788001 a
statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, PSČ: 760 01 Zlín, IČO
00283924, jejímž předmětem je provedení překládky podzemního vedení
veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Vodafone do pozemků ve
vlastnictví statutárního města Zlína, vyvolané realizací stavby "Zlín, kruhová
křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní", jejímž investorem je statutární město
Zlín.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
33/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi
společností Cetin a. s., Českomoravská 2510/19 ,Libeň, 190 00 Praha 9, IČO
04084063 a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, PSČ: 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jejímž předmětem je provedení realizace překládky sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Cetin vyvolané realizací
stavby "Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní", jejímž investorem
je statutární město Zlín.

Usnesení
34/16R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 39/15R/2020 ze dne 27. 7. 2020 ve znění: „Rada
města Zlína schvaluje snížení výše nájmu o 30 % za 3 měsíce a uzavření
dodatku ke smlouvě o nájmu č. 4000 20 4270 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností Artrium s.r.o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín, IČO
06052673, jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výše nájemného z
nájmu prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1, která je součástí pozemku
p. č. st. 3 k. ú. Zlín, obec Zlín, na základě podané žádosti pro výstavy „Giganti
doby ledové“ a „Božena Němcová - Babička““;
schvaluje
snížení výše nájmu o 30 % za 3 měsíce pro společnost Artrium s.r.o., Sokolská
3924, 760 01 Zlín, IČO 06052673, z nájmu prostor sloužících podnikání v
budově č. p. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 k. ú. Zlín, obec Zlín, na
základě podané žádosti pro výstavu „Giganti doby ledové“
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem.
schvaluje
schvaluje snížení výše nájmu o 30 % za 3 měsíce a uzavření dodatku ke
smlouvě o nájmu č. 4000 20 4271 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností Artrium s.r.o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín, IČO 06052673,
jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení výše nájemného z nájmu
prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1, která je součástí pozemku p. č.
st. 3 k. ú. Zlín, obec Zlín, na základě podané žádosti pro výstavu „Božena
Němcová - Babička“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
35/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v 1. podzemním podlaží (místnosti č.
001, 003 – 032) o výměře 289,2 m2, v 1. nadzemním podlaží (místnosti č. 130
– 139 a 149 – 157) o výměře 304,42 m2 a části plochy nádvoří o výměře 58
m2 v budově č. p. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú.
Zlín, obec Zlín, za účelem „gastro“ provozu.

Usnesení
36/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 12,
náměstí Míru, Zlín, o výměře 157,7 m2, která je součástí pozemku p. č. st.
299, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem „gastro“ provozu.

Usnesení
37/16R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. j. 35/11R/2020 ze dne 1. 6. 2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje záměr na úplatný převod pozemku p. č. st. 4609 v k. ú.
Zlín, obci Zlín, pozemku p. č. st. 556 v k. ú. Mladcová, obci Zlín a budovy s
č.p. 2730 (objekt občanské vybavenosti), stojící na pozemku p. č. st. 4609 v k
. ú. Zlín a pozemku p. č. st. 556 v k. ú. Mladcová, z vlastnictví statutárního
města Zlín do vlastnictví Zlínského kraje".
schvaluje
záměr na úplatný převod pozemku p. č. st. 4609 v k. ú. Zlín, obci Zlín,
pozemku p. č. st. 556 v k. ú. Mladcová, obci Zlín, pozemku p. č. 592/5 v
rozsahu geometrického plánu č. 1627-009/2020 v k. ú. Mladcová, obci Zlín,
pozemku p. č. 1593/42 v rozsahu geometrického plánu č. 9137-008/2020 v k
. ú. Zlín, obci Zlín a budovy s č.p. 2730 (objekt občanské vybavenosti), stojící
na pozemku p. č. st. 4609 v k . ú. Zlín a pozemku p. č. st. 556 v k. ú. Mladcová,
z vlastnictví statutárního města Zlína do vlastnictví Zlínského kraje.
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Usnesení
38/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
,
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve
Zlíně, o velikosti 1 + 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, s účinností ode dne 1. 9.
2020,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve
Zlíně, o velikosti 1 + 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, s účinností ode dne 1. 9.
2020,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
f) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně, 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, s účinností ode dne 1. 9.
2020,
g) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
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h) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4786 na ul.
Středová ve Zlíně, 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, s účinností ode dne 1. 9.
2020,
i) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4699
na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
j) 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
trvale bytem
, jakožto nájemcem, 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. 9. 2020,
k) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
l) 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
trvale bytem
, jakožto 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. 9. 2020,
m) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě čp. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích, o velikosti 1 + kk,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 9. 2020,
n) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
,
jakožto 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. 9. 2020,
o) 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
, trvale bytem
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jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem
bytu č.
v domě čp. 4509 na ul. Družstevní 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. 9. 2020,
p) 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 manžely
, jakožto nájemci,
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. 9.
2020,
q) uzavření smlouvy o nájmu bytu (startovacího) mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou do 28. 2.
2021, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z
nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o 1/2 roku,
maximálně do konce srpna 2026, za nájemné ve výši: ve výši Kč 50,00/m2
započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 ve výši
Kč 55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 9. 2022 do 31. 8.
2024 ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 9.
2024 do 31. 8. 2026, s účinností ode dne 1. 9. 2020,
r) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 8. 2020,
s) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 9. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
39/16R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 40/12R/2020 ze dne 15. 6. 2020 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu
č. 4000170535 ze dne 24. 4. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
, jako nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní
kóji"
schvaluje
a) uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000140654 ze dne 31. 7.
2014 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
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Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
, jako nájemci,
jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji,
b) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000170535 ze dne 24.
4. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
trvale trvale bytem
jako nájemci, jehož
předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č.
v domě čp.
344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně o pana
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
40/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, z důvodu neplacení nájemného a následné podání žaloby o
vyklizení bytu dle tabulky č. 1/2020;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výpovědi z nájmu
bytu.

Usnesení
41/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění havarijní služby, mezi statutárním městem
Zlínem, 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 havarijních
oprav v bytových domech a objektech v majetku statutárního města Zlína
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
42/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu podzemního parkovacího 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
podzemního parkovacího stání č.
v budově č. ev. 4581, která je součástí
pozemku p. č. st. 6053/1, k. ú. Zlín, obec Zlín (garáž G5, Slunečná), ke dni 31.
8. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem podzemního parkovacího
stání č.
v budově č. ev. 4581, která je součástí pozemku p. č. st. 6053/1, k.
ú. Zlín, obec Zlín (garáž G5, Slunečná) na dobu neurčitou od 1. 9. 2020, s
výpovědní dobou 3 měsíce bez udání důvodu, v případě porušení ujednání
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smlouvy výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši 500 Kč/měsíc +
DPH, s podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
vč. DPH, tj. 1 815 Kč, podle Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a
prodej garáží v majetku statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2.
11. 2017 v čl. 5, odst. 1) - změna nájemce,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu podzemního parkovacího stání mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu podzemního parkovacího stání č.
v budově bez č.p./č.ev.
(garáž PPS1, Na Honech I), která je součástí pozemku p. č. st. 7266, k. ú. Zlín,
obec Zlín ke dni 31. 8. 2020,
d) uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
pronajímatelem a
, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem podzemního
parkovacího stání č.
v budově bez č.p./č.ev. (garáž PPS1, Na Honech I),
která je součástí pozemku p. č. st. 7266, k. ú. Zlín, obec Zlín, na dobu neurčitou
od 1. 9. 2020, s výpovědní dobou 3 měsíce bez udání důvodu, v případě
porušení ujednání smlouvy výpověď bez výpovědní doby, za nájemné ve výši
500 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného vč. DPH, tj. 1 815 Kč, podle Pravidel pro nájem garáží
a garážových stání a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína
schválených v ZMZ dne 2. 11. 2017 v čl. 5, odst. 2) - výměna podzemního
parkovacího stání z důvodu nevyhovujících technických podmínek,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu garáže mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu garáže č.
budova bez č.p./č. ev. (lokalita ul. Zálešná VI), která je součástí pozemku p .č.
st. 2762/1, k. ú. Zlín, obec Zlín ke dni 31. 8. 2020,
f) uzavření smlouvy o nájmu garáže mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a
, jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem garáže č.
, budova bez č.p./č. ev.
(lokalita ul. Zálešná VI), která je součástí pozemku p. č. st. 2762/6, k. ú. Zlín,
obec Zlín, na dobu neurčitou od 1. 9. 2020, s výpovědní dobou 3 měsíce bez
udání důvodu, v případě porušení ujednání smlouvy výpověď bez výpovědní
doby, za nájemné ve výši 700 Kč/měsíc + DPH, s podmínkou zaplacení jistoty
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. DPH, tj. 2 541 Kč, podle
Pravidel pro nájem garáží a garážových stání a prodej garáží v majetku
statutárního města Zlína schválených v ZMZ dne 2. 11. 2017 v čl. 5, odst. 2)
- výměna garáže z důvodu nevyhovujících technických podmínek,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smluv, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
43/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
44/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
45/16R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
aktualizovaný 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
46/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro PaedDr. Zdeňku Jančíkovou, ředitelku Základní školy
Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkové organizace, se sídlem třída Svobody 868,
Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 71008110 k podání žádosti o poskytnutí
podpory ve výši 23 529 EUR z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ REGION
BÍLÉ KARPATY - PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - 5. výzva, na projekt
"Zpívání je to, co máme společné", pro Základní školu Zlín, tř. Svobody 868,
příspěvkovou organizaci, se sídlem třída Svobody 868, Malenovice, 763 02
Zlín, IČO 71008110, kdy partnerem projektu bez finanční účasti je Základná
škola Dlhé Hony 1, Trenčín, se sídlem Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín, IČO
36126543
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků ve výší 23 529 EUR pro Základní školu
Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizaci, se sídlem třída Svobody 868,
Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 71008110 na akci "Zpívání je to, co máme
společné" v roce 2021 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
47/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení přípravy a realizace projektu "Naše Bílé Karpaty," na který byla
podána žádost o podporu z programu "Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika,"
souhlasí
s odstoupením od Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu Naše Bílé
Karpaty č. 2500200002, která byla uzavřena 21.2.2020 mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
žadatelem o podporu a garantem projektu a městem Trenčín, se sídlem
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO 00312037, jakožto přeshraničním
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partnerem projektu, jejímž předmětem je spolupráce na jeho realizaci dle
stanovených podmínek Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu Naše
Bílé Karpaty,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína schválit odstoupení od Dohody o spolupráci
partnerů na malém projektu Naše Bílé Karpaty.
Usnesení
48/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávky „Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve
Zlíně“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, 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, 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:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Marcela Frýdlová, Odbor školství
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Milan Smola, Odbor školství
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
49/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Zlín, Malenovice
- oprava komunikace a chodníu v ulici Zabrání", a to dodavatele SMO, a.s., se
sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 76502 Otrokovice, s nabídkovou cenou 2 089
415,84 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
50/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na služby
„Poskytování úklidových služeb ve vybraných bytových domech v majetku
SMZ“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Poskytování
úklidových služeb ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“, a to
dodavatele ALABASTR – úklidové služby, s.r.o., IČO: 29212120 se sídlem:
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Otrokovice, Třída T. Bati 1635, PSČ: 765 02, nabídková cena bez DPH: 135
000,00 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem smlouvy.
Usnesení
51/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Zlín
– ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně – II. etapa”, zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zlín – ošetření
dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně – II. etapa“, a to dodavatele Ing. Jan
Servus, se sídlem: Dolnice 1760/12, Řečkovice, Brno, 621 00, IČO:
76354563, nabídková cena bez DPH: 890 360,00 Kč. 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
52/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 ze dne 25. 10. 2017,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 00
Zlín, IČO: 00283924 a společností Z-Group, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati
258, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 63487799, jako objednateli a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO 01643541, jako zhotovitelem, na služby "Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál
Zlín, centrum", jehož předmětem je změna termínu dokončení plnění - do
31.12.2020 (stavba č. 1 Autobusové nádraží a stavba č. 2 Komunikace a
zpevněné plochy), do 31.7.2021 (stavba č. 3 Odstavná plocha)
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína uzavřením a podpisem dodatku

Usnesení
53/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Lubomírem
Maděrou, Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín, IČO: 18152163, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je provedení stavebních prací "Úprava plochy po odstranění
objektu "parníku" - Zlín" s celkovou cenou za dílo ve výši 464 339,43 Kč bez
DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín, Malenovice stavební úpravy ulice B. Smetany", mezi statutárním městem Zlínem, se
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sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
Marcelou Sedlářovou, se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO:
65795954 jako zhotovitelem, a to za cenu 190.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Usnesení
55/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924 jakožto objednatelem a společností RISMONT s. r . o., se sídlem Zlín – Louky, Slanica 379, PSČ 76413, IČO
26238616 jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem jsou stavební práce v
rámci akce "Malenovice, Polní II – oprava kanalizace a odlehčovací komory",
s celkovou cenou za dílo ve výši 563 049,00 Kč bez DPH. 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
hodnocení nabídek,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
56/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001724329" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako žadatelem, a společností
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO: 28085400 v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25733591 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení
odběrného místa žadatele, umístěného na pozemku parc. č. 297/1 k. ú. Prštné,
k distribuční soustavě provozovatele, za cenu 322 500 Kč,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení
57/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při opravě oplocení na sběrném dvoru
Malenovice, a to v souladu s článkem V. odst. 6 nájemní smlouvy č.
1400060030 v platném znění uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
002 83 924, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako pronajímatelem, a společností
Technické služby Zlín, s.r.o., IČO: 607 11 086, sídlem Záhumení V 321, Zlín,
jako nájemcem
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné dohody a jejím podpisem
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Usnesení
58/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na "Revitalizaci prostoru v Centrálním parku Jižní
Svahy u travnatých schodů - I. etapy" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a JASY
Vsetín s.r.o. se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852 jako
zhotovitelem, za cenu 348 322,05 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
59/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na demontáž a likvidaci stávajícího modulu lezecké
stěny a dodávku a montáž nového modulu s dopadovou plochou na dětském
hřišti č. 436, ul. Zelinova, Zlín, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností
TR – walls s.r.o., se sídlem Generála Mejstříka 1553/5, Zbraslav, 156 00 Praha
5, IČO: 26749769, jako zhotovitelem, za cenu ve výši 304 190,00 Kč bez
DPH, a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 190 0072, ze dne 9. 12. 2019,
na „Dodávku a montáž 15 ks informačních tabulí pro Stezku zdraví - Tlustá
hora“, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností HRAS –
zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov, IČO:
47666331, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu
provedení díla do 30. 11. 2020, a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností
KERAMO D - Dohorák, s. r. o., se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČO:
27716104. jako zhotovitelem, jejímž předmětem je plnění dílčí veřejné
zakázky - Stavební úpravy nebytového prostoru na adrese Dlouhá č. p. 94 ve
Zlíně, za cenu díla 881 924,36 Kč bez DPH.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, podpisem prováděcí smlouvy o dílo
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Usnesení
62/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Stavební úpravy technologického
kontejneru rádiového převaděče Březnice u Zlína" mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
objednatelem a společností PADOZA s.r.o., Tovární 442, 763 16 Fryšták, IČO
27717470, jako zhotovitelem, s celkovou cenou 292 468,55 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Ing. arch. Radko
Pavlackým, se sídlem nám. 3. května 1605, 765 02, Otrokovice, IČO:
14636611, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení projektové
dokumentace pro akci "Rekonstrukce zastřešení části tribuny Stadionu
mládeže, ul. Hradská, Zlín", za cenu díla ve výši 195 000,00 Kč bez DPH, a
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
64/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Instalace klimatizace
ve Středisku volného času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem, a Miroslavem Krupičkou, se sídlem
Chelčického 714, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO: 42615658, jako
zhotovitelem, za cenu díla ve výši 154 719,00 Kč bez DPH, a
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v
Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava mezi:
1) statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto vlastníkem Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava (dále
jen útulek),
2) Útulkem Zlín, z.s., se sídlem Novosady 1329, 769 01 Holešov, zastoupený
Evou Poiselovou Ph.D., IČO: 08633045, jakožto provozovatelem útulku a
městem Bojkovice, se sídlem Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO:
00290807,
městem Fryšták, se sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČO: 00283916,
městem Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČO:
00284220,
městem Otrokovice, se sídlem náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice,
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IČO: 00284301,
městem Vizovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice,
IČO: 00284653,
obcí Březůvky, se sídlem Březůvky 1, 763 45 Březůvky, IČO: 00283843,
obcí Hostišová, se sídlem Hostišová 100, 763 01
Mysločovice, IČO: 00568562,
obcí Lípa, se sídlem Lípa 118, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 568627,
obcí Lukov, se sídlem K Lůčkám 350, 763 17 Lukov, IČO: 00284173,
obcí Racková, se sídlem Racková 45, 760 01 Zlín, IČO: 00284386,
obcí Topolná, se sídlem Topolná 420, 687 11 Topolná, IČO: 00291421,
obcí Velehrad, se sídlem Hradišťská 231, 687 06 Velehrad, IČO: 00291536,
obcí Želechovice nad Dřevnicí, se sídlem ul. 4. května 68, 763 11 Želechovice
nad Dřevnicí, IČO: 75158094,
obcí Žeranovice, se sídlem Žeranovice 1, 769 01 Holešov, IČO: 00287971,
jejímž předmětem je stanovení práv a povinností při umístění nalezených,
opuštěných a toulavých zvířat nalezených ve správním území výše
jmenovaných obcí a měst, a to za úplatu dle aktuálního schváleného ceníku
vlastníka útulku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 14 dní, s účinností od
podpisu smlouvy smluvními stranami,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
66/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako prodávajícím a společností HOKO-VH
s.r.o., Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov, IČO: 26918862 jako kupujícím, jejímž
předmětem bude prodej 60 ks sedadel z Velkého kina za nabídnutou celkovou
cenu 300 Kč/kus bez DPH.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
67/16R/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 Základní
školou Zlín, Slovenská 3076, příspěvkovou organizací, se sídlem Slovenská
3076, PSČ 760 01 Zlín, IČO 710 08 012, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka vybavení cvičné kuchyňky dle přílohy č. 1, na dobu určitou - po
dobu udržitelnosti projektu „Vybudování učeben řemeslných oborů“, s
výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkovou organizací, se sídlem
Štefánikova 2514, PSČ 761 15 Zlín, IČO 710 08 080, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka vybavení cvičné kuchyňky dle přílohy č. 2, na
dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu „Vybudování učeben
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řemeslných oborů“, s výpovědní dobou 3 měsíce z důvodu porušení ujednání
smlouvy
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní
školou Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567, příspěvkovou
organizací, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2567, PSČ 761 63 Zlín, IČO 004 02
371, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka vybavení řemeslné
dílny dle přílohy č. 3, na dobu určitou - po dobu udržitelnosti projektu
„Vybudování učeben řemeslných oborů“, s výpovědní dobou 3 měsíce z
důvodu porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
68/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor č. 2000150125 ze dne 1. 9.
2015, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a Střední
školou Baltaci s. r. o., se sídlem Zlín, Zarámí 4422, 760 01 Zlín, IČO
25327755, jako nájemcem, jehož předmětem je snížení nájemného o 30 % na
dobu 3 měsíců (duben, květen, červen 2020) u nebytových prostor v budově
č. p. 1788, která je součástí pozemku p. č. st. 4518, k. ú. Zlín, obec Zlín (ulice
Dřevnická, Zlín), tj. z 25 000 Kč/měsíc na 17 500 Kč/měsíc
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924 jako pronajímatelem a Filharmonií Bohuslava
Martinů, o.p.s., nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO 27673286 jako
nájemcem, jejímž předmětem bude nájem severního průčelí objektu Velké
kino (náměstí Práce 2511, 760 01 Zlín) za účelem instalace velkoplošného
poutače na dobu určitou od 16. 9. 2020 do 22. 10. 2020 za částku 915 Kč
včetně DPH.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
70/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
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literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
8000 Kč, rozsah
textu 10 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
71/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 28000 Kč,
rozsah textu 35 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
72/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
,
12000 Kč, rozsah textu 15 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
73/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
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poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
3, 8000 Kč, rozsah textu
10 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
74/16R/2020

Rada města Zlína
ruší
výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta
města Zlína, příspěvková organizace, IČO 08826391, sídlo Soudní 1, Zlín,
PSČ 760 01, schválené usnesením Rady města Zlína č.122/5R/2020, dne
9.3.2020,
vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta
města, příspěvková organizace, IČO 08826391, sídlo Soudní 1, Zlín, PSČ 760
01, dle přílohy.

Usnesení
75/16R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Česká 4790, příspěvkové
organizace, IČO 71007342, dle přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
76/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
plat těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr.
Milanu Alexovi, Jitce Šťastné a Mgr. et Bc. Lucii Kladníčkové Dudové, s
účinností od 1. 9. 2020.

Usnesení
77/16R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
- Bc. Kateřinu Francovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína
do školské rady při Základní škole Zlín, Nová cesta 268, příspěvkové
organizaci, IČO 71008161, s účinností od 01. 09. 2020
- Mgr. Aleše Dufka jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizaci,
IČO 71008012, s účinností od 01. 09. 2020
- RNDr. Bedřicha Landsfelda jako zástupce zřizovatele statutárního města
Zlína do školské rady při Základní škole Zlín, Komenského 78, příspěvkové
organizaci, IČO 71008047, s účinností od 01. 09. 2020
- Hanu Hráčkovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567,
příspěvkové organizaci, IČO 00402371, s účinností od 01. 09. 2020
- Ing. Janu Jordovou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701,
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příspěvkové organizaci, IČO 71007997, s účinností od 01. 09. 2020
- Ing. Libuši Holou jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114,
příspěvkové organizaci, IČO 71008021, s účinností od 01. 09. 2020
- Mgr. Milana Smolu jako zástupce zřizovatele statutárního města Zlína do
školské rady při Základní škole Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizaci,
IČO 46307745, s účinností od 01. 09. 2020
Usnesení
78/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Zahajovací ohňostroj“ na
prostranství travnaté plochy mezi ulicemi Štefánikova, Gahurova a tř. T. Bati
dne 4. 9. 2020 od 22:00 do 22:45 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová
174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365:
1. 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
travnaté plochy mezi ulicemi Štefánikova, Gahurova a tř. T. Bati,
2. udělení výjimky k ukončení ohňostroje po 22. hodině, a to ve 22:45 hodin.

Usnesení
79/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Červený koberec" na prostranství
náměstí T. G. Masaryka u budovy Kongresového centra Zlín a Univerzitního
centra ve dnech 4. 9. 2020 až 10. 9. 2020 od 19:00 do 20:00 hodin pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
80/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Grand Opening" na prostranství
náměstí T. G. Masaryka u budovy Kongresového centra Zlín a Univerzitního
centra dne 4. 9. 2020 od 22:00 do 02:00 hodin dne 5. 9. 2020 pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
81/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Film party" na prostranství náměstí
T. G. Masaryka u budovy Kongresového centra Zlín a Univerzitního centra
dne 10. 9. 2020 od 22:00 do 02:00 hodin dne 11. 9. 2020 pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004,
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2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.
Usnesení
82/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Festivalová ulička" na prostranství
pěší zóny mezi náměstím Míru a tržištěm Pod Kaštany ve dnech 4. 9. - 12. 9.
2020 od 10:00 do 22:00 hodin pořadatele: FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761
79 Zlín, IČ0: 26273365:
1. 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
pěší zóny vedoucí k náměstí Míru,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
83/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Park Komenského" na celém
prostranství parku Komenského ve dnech 4. 9. 2020 až 10. 9. 2020 od 15:00
do 24:00 hodin pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO:
26273365:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině po dobu uvedených dnů.

Usnesení
84/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - 100 let Asociace českých
kameramanů a klubu Českých Kino Fotografů” na ulici Univerzitní u budovy
U 18 ve dnech 2. 9. 2020 až 30. 9. 2020 celodenně pořadatele FILMFEST,
s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365:
- 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
ulice Univerzitní u budovy U 18.

Usnesení
85/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Doprovodný program festivalu" na
prostranství náměstí Míru ve Zlíně ve dnech 4. 9. 2020 až 12. 9. 2020 od 10:00
do 22.00 hodin pořadatele: FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO:
26273365:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
86/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Sad Svobody" na prostranství sadu
ve dnech 4. 9. 2020 až 10. 9. 2020 od 10:00 do 22:00 hodin pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČO: 26273365:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
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nápojů čl. 3 odst. 1 po dobu uvedené akce.
Usnesení
87/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Letní kino" na prostranství náměstí
T. G. Masaryka ve dnech 4. 9. 2020 až 10. 9. 2020 od 17:00 hodin do 02:00
hodin následujícího dne pořadatele FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79
Zlín, IČO: 26273365:
1. 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 travnaté
ploše pod památníkem Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
3.udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to vždy ve 02:00 hodiny
následujícího dne pro akce probíhající ve Festivalovém party stanu.

Usnesení
88/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „60. Zlín Film Festival - Klapka party” na terase 21. budovy
Zlínského kraje dne 6. 9. 2020 od 19:00 do 24:00 hodin pořadatele
FILMFEST, s.r.o. Filmová 174, 761 79 Zlín, IČ0: 26273365:
1. 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 terase 21.
budovy Zlínského kraje,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to vždy ve 24:00 hodin.

Usnesení
89/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Pouť ve Štípě” na Mariánském náměstí dne 5. 9. 2020 od
14:00 do 19:00 hodin a dne 6. 9. 2020 od 6:00 do 19:00 hodin pořadatele
Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 57, 763 14 Zlín-Štípa, IČO:
48471712:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 na prostranství Mariánského
náměstí ve Štípě po dobu konání akce.

Usnesení
90/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „ZLÍNSKÁ 50” na prostranství pod sportovní halou Novesta
dne 4. 10. 2020 od 8:00 do 18:00 hodin pořadatele ZL CYCLING, z. s., 3.
května 1277, 76312 Vizovice, IČO: 04874366:
- 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 pod
sportovní halou Novesta.
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Usnesení
91/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Běž do háje 2020” na prostranství sportovního areálu Pod
lesem Lhotka u Zlína dne 15. 8. 2020 od 10:00 do 22:00 hodin pořadatele
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.
zamítá
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to ve 05:00 hodiny 16. 8.
2020.

Usnesení
92/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Běh Zlínem „Přes valašské kotáry”” na prostranství ulice
Bartošova a tržiště vedoucí k náměstí Míru dne 18. 10. 2020 od 8:30 do 14:00
hodin pořadatele Atletický klub Zlín, z. s., Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO:
00350834:
- 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
ulice Bartošova a tržiště vedoucí k náměstí Míru.

Usnesení
93/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Mladcovská hoblovačka - 13. ročník“ na prostranství
sportovního areálu FK Mladcová dne 5. 9. 2020 od 9:00 do 18:00 hodin
pořadatele SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladcová, Návesní 418, 760
01 Zlín, IČO: 68729600:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze č. 33/2004 na prostranství sportovního areálu
FK Mladcová.

Usnesení
94/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „SOCIÁLNÍ FESTIVAL SKLÁDANKA” " na náměstí Míru
ve Zlíně dne 25. 9. 2020 od 10:00 do 22:00 hodin pořadatele SKLÁDANKA,
z.s., Tyršova 750, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO: 04644450:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 po dobu výše uvedené akce.

Usnesení
95/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „VI. LEŠETÍN FEST” na parkovišti hotelu Baltaci Lešetín II
dne 12. 9. 2020 od 14:00 do 22:00 hodin pořadatele "Spolek LešetínZlín",
Lešetín I 610, 760 01 Zlín, IČO: 22822054:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004. a to na
parkovišti hotelu Baltaci Lešetín,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.
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zamítá
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině.
Usnesení
96/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „25. výročí FAME UTB ve Zlíně - setkání absolventů” na
prostranství Univerzitního parku a před budovou FAME na ul. Mostní dne 18.
9. 2020 od 14:00 do 22:00 hodin pořadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
T. G. Masaryka 55555, 760 01 Zlín, IČO: 70883521:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než
na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004. a to na
prostranství před budovou FAME na ul. Mostní p. č. 980/233,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
97/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Vítejte v novém světě” na prostranství sadu Svobody před
Zlínským zámkem dne 18. 9. 2020 od 19:00 do 22:00 hodin pořadatele spolek
Zlínský Zvěřinec, Průmyslová 513, 763 17 Lukov, IČO: 07099541:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
98/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Den Zlínského kraje” na prostranství ulic J. A. Bati, Dvacátá
a Vavrečkova (od Baťova mrakodrapu dolů směrem k 14|15 BAŤOVĚ
INSTITUTU a mezi 14. a 13. budovou dne 19. 11. 2020 od 09:00 do 22:00
hodin pořadatele Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO:
70891320:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství ulic J. A.
Bati, Dvacátá a Vavrečkova (od Baťova mrakodrapu dolů směrem k 14|15
BAŤOVĚ INSTITUTU a mezi 14. a 13. budovou),
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
99/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „BMX PANDA JAM” na části prostranství Skate parku
Zelené mezi ulicemi Broučkova a Dřevnická dne 22. 8. 2020 od 07:00 do
22:00 hodin pořadatele
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 2 v místech, kde se nacházejí
veřejně přístupná sportoviště po dobu konání akce.

Usnesení
100/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Fun Park Fabrika" na prostranství parkoviště na místě
původních budov 24, 25, 26 v bývalém průmyslovém areálu p. č. 1119/134 a
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2201 v k. ú. Zlín ve dnech 27. 8. 2020 až 26. 9. 2020 od 8:00 do 22:00 hodin
pořadatele Tistera s.r.o., Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 24736830:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství parkoviště na
místě původních budov 24, 25, 26 v bývalém průmyslovém areálu,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.
Usnesení
101/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Žijeme středověkem" na prostranství nádvoří zámku a v sadu
Svobody dne 19. 9. 2020 od 8:00 do 20:00 hodin pořadatele Inspirace Zlín
z.s., Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČO:04535341:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.

Usnesení
102/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce " Kapely nemají co žrát! Fest" na prostranství Univerzitního
parku dne 28. 8. 2020 a dne 29. 8. 2020 vždy od 15:00 do 22:00 hodin
pořadatele COCO AGENCY s.r.o., Tvrdého 643, 19900 Praha - Letňany, IČO:
07648898:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství
Univerzitního parku a před budovou Univerzity T. Bati,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3 odst. 1 po dobu konání akce.
zamítá
- udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině

Usnesení
103/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku ze směrnice č. 26/SM/2019, o tvorbě a evidenci smluv, a to za účelem
vystavení objednávky, na jejímž základě bude vybraným dodavatelem Českou
poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983,
provedena kompletace zásilek a jejich doručení prostřednictvím poštovních
podmínek "Zásilky s obsahem hlasovacích lístků" pro volby do zastupitelstev
krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 2. 3. 10. 2020, do výše 452 704 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem objednávky.

Usnesení
104/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce prostor mezi Českou republikou
- Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5, IČO
00006963, jako půjčitelem a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení
výpůjčky prostor, nacházejících se v 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č.p.
3792, která je součástí pozemku p.č. st. 4439 o celkové výměře 710,3 m2 a
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parkovacích stání č. 5, č. 6 a č. 7 nacházejících se v 1. podlaží přístavby
budovy (garáže) na pozemku p.č. st. 6742, v k.ú. Zlín, obci Zlín k zajištění
výkonu státní správy v přenesené působnosti, a to na dobu určitou od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2024
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho podpisem a uzavřením
Usnesení
105/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o vydávání periodika „Magazín Zlín“ ze dne
19.10.2009 mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako objednatelem a HEXXA.CZ s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín,
PSČ 760 01, IČO 26304333 jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna
rozsahu Magazínu Zlín na 32 stran a dorovnání nákladů na vydávání
Magazínu Zlín v nákladu 34.300 ks v částce do 20 000 Kč/měsíc, a to v
měsících září až prosinec 2020
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku,
jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
106/16R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zrušení přípravy a realizace projektu "Za zdravým pohybem na Stezku zdraví
ve Zlíně," na který byla podána žádost o podporu z programu "Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika,"
souhlasí
s odstoupením od Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu Za
zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně č. 1100200010, která byla
uzavřena 20.2.2020 mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto žadatelem o podporu a garantem projektu
a městem Trenčín, se sídlem Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO
00312037, jakožto přeshraničním partnerem projektu, jejímž předmětem je
spolupráce na jeho realizaci dle stanovených podmínek Dohody o spolupráci
partnerů na malém projektu Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína schválit odstoupení od Dohody o spolupráci
partnerů na malém projektu Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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