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
9. schůze

4. 5. 2020

Usnesení
1/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2/20 ke smlouvě o výpůjčce č. 1600081574 ze dne 14. 11.
2008, ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem,
jakožto dosavadním
vypůjčitelem a
, jakožto novým
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na straně vypůjčitele části
pozemku p. č. 3100/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 20 m2 pro
parkovací stání z dosavadního vypůjčitele
,
na nového vypůjčitele
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
2/9R/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
POZIMOS, a. s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO 00147389, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3565/25 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 125 m2 za účelem zařízení staveniště, vč. mobilního
jeřábu a umístění lešení v rámci akce „Rezidence Sadová Zlín“, na dobu
určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2021, s
výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ, OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Obeciny XIV č. p. 4037 – 4039 ve
Zlíně, Obeciny XIV 4037, 760 01 Zlín, IČO 26309491, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 4052/4 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 30 m2 za účelem umístění lešení při opravě balkónů bytového domu
č. p. 4037 – 4039 na ulici Obeciny XIV ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu
trvání stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2020, s výpovědní dobou 1
měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/9R/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
a společností Rašínova 522 s.
r. o., Rašínova 522, 760 01 Zlín, IČO 07540426, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3565/26 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 50 m2 za účelem umístění zařízení staveniště, stavební techniky,
materiálu a autojeřábu při kompletní rekonstrukci domu č. p. 522 na ul.
Rašínova ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle
však do 31. 12. 2020, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ,
OKaPP a OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a
UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 815/53, Nové Město, Praha 1,
11000, IČO 41693540, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je zrušení
věcného břemene chůze, jízdy a vstupu na pozemek p. č. 670/7 přes pozemek
p. č. 670/158 vše k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, zřízeného smlouvou o
zřízení věcného břemene ze dne 14. 12. 2001
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
jakožto investorem, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční
soustavy – plynárenské zařízení v rámci akce „STL plynovodní přípojka pro
rodinný dům v ulici Lázně č.p. 135, v obci Zlín, místní části Kostelec“, na
dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1226/5, p. č.
1538 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
7/9R/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 přípojky ZL-Mladcová točna“, 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.
285, p. č. 591/38, p. č. 602/3, p. č. 602/5 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/9R/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, kabelová skříň NN v rámci akce „Štípa-Zlín,
Markytán, 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. 583/1 k. ú. Štípa, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/9R/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, kabelová skříň NN v rámci akce „Salaš, Vrška,
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. 169 k. ú. Salaš u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
10/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a 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, kabelová skříň pilíř SR644 a uzemnění
v rámci akce „Štípa, p. Čulík, úprava venk. vedení 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. 986/16, p. č. 1427 k. ú.
Štípa
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
11/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, prodat, vypůjčit část pozemku p. č. 3256/17 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 55 m2 za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 5824 na ul. Zálešná IX ve Zlíně vč. zpevněných ploch,
schodišť a umístění terasy

Usnesení
12/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 377 k. ú. Lužkovice, obec Zlín, o celkové
výměře do 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

Usnesení
13/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 300/7 k. ú. Kudlov, obec Zlín, o celkové
výměře do 26 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu
na pozemcích p. č. 300/29 a p. č. 300/30 k. ú. Kudlov

Usnesení
14/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1600080565 ze dne 30. 4.
2008 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
,
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby
na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 549/1 k. ú. Velíková, obec Zlín o
celkové výměře 250 m2 z
na
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Usnesení
15/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 400/107 k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové
výměře do 25 m2 za účelem rozšíření sjezdu k rodinnému domu č. p. 234 na
ul. Boženy Němcové ve Zlíně

Usnesení
16/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 45 m2 za účelem provedení zateplení bytového domu č. p. 4912 –
4917 na ul. Na Honech II ve Zlíně

Usnesení
17/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 40 m2 za účelem přeložky chodníku a vybudování parkovacího
stání pro rodinný dům č. p. 5891 na ul. Podvesná XII ve Zlíně

Usnesení
18/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 15 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro rodinný dům
č. p. 1420 na ul. Podvesná XII ve Zlíně

Usnesení
19/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 117 k. ú. Lužkovice, obec Zlín,
o celkové výměře do 65 m2 za účelem vybudování sjezdu na pozemek p. č.
142 ve vlastnictví žadatele a údržby zeleně

Usnesení
20/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2974/8 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 20 m2 za účelem umístění železobetonových lodžií na bytovém
domě č. p. 3981 – 3982 na ul. Padělky I ve Zlíně

Usnesení
21/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1920/8 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o celkové výměře do 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na
pozemek p. č. 244/11 k. ú. Malenovice u Zlína

Usnesení
22/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1329 k. ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 20 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě na
pozemku p. č. 938 k. ú. Jaroslavice u Zlína
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Usnesení
23/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemek p. č. 1444/103 k. ú. Štípa, obec Zlín o výměře 1106
m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za části pozemků p. č. 1444/105 a
p. č. 1444/99 k. ú. Štípa o celkové výměře do 1107 m2 ve vlastnictví fyzické
osoby

Usnesení
24/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 529/48 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře
219 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
25/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemky p. č. 4033 o výměře 33 m2, p. č. 4034 o výměře 120
m2, p. č. 4035 o výměře 245 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín

Usnesení
26/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a
trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem bytu č.
v domě 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. 6. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě mimořádného přidělení) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem a manželi
,
trvale bytem
, jakožto nájemci, 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. 6. 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 manžely
trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu č.
v domě čp. 3261 na ul. Obeciny ve Zlíně, o velikosti 1 + 1,
ke dni 31. 5. 2020,
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale bytem
, jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
č.
v domě čp. 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. 6. 2020,
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e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4509
na ul. Družstevní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 5. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
27/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/02 ze
dne 1. 9. 2007 mezi společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651,
760 05 Zlín, IČO 25321226, jako dodavatelem a statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem, jehož
předmětem je aktualizace odběrných míst u objektů statutárního města Zlína
spočívající ve zrušení odběrného místa T/VS9/5302/POL Podlesí 5302 a
T/130/5289 Gahurova 5289;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
28/9R/2020

Rada města Zlína
ruší
a) výběrové řízení na výběr budoucího nájemce bytu č. 514 v domě č. p. 4786
na ul. Středová ve Zlíně
b) část usnesení Rady města Zlína č. 61/5R/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 514 v domě č.
p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
osobami, jakožto nájemci, které jsou zaregistrovány v evidenci žadatelů o
městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy 7 k
tomuto usnesení",

Usnesení
29/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 18/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.3 řádku č.4
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
30/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
31/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o

-7-

zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027",
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Petr Stiglitz, oddělení koordinace projektů
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jiří Krajča, oddělení koordinace projektů
Veronika Kočířová, Odbor právní
Usnesení
32/9R/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, Prštné - Dopravní opatření ke zklidnění dopravy“,
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
33/9R/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 - Prštné, koncová zastávka MHD“,
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,
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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
Romana Červíková, Odbor právní.
Usnesení
34/9R/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 služby "Plán územního systému ekologické stability pro
územní obvod obce s rozšířenou působností Zlín",
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení a
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimíra Pavlovová, Odbor životního prostředí a zemědělství
Lenka Kozubík Pechová, Odbor životního prostředí a zemědělství
Veronika Kočířová, Odbor právní,
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Radek Klepal, Odbor životního prostředí a zemědělství
Markéta Králíková, Odbor životního prostředí a zemědělství
Romana Červíková, Odbor právní.

Usnesení
35/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení zprostředkovatelské smlouvy týkající se zajištění,
výroby a umístění reklamy na inzertních plochách map městského
orientačního systému č. 1118520006 ze dne 5. 9. 2002 uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako zájemcem a společností Valagruz spol. s r.o., sídlem tř.
Svobody 744, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO: 42340519, jako
zprostředkovatelem, jejímž předmětem je ukončení zprostředkovatelské
smlouvy dohodou ke dni 31. 5. 2020,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody,
jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
36/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava fasády objektu SMZ,
Benešovo nábřeží 1739, Zlín" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a STaDO,
s.r.o., se sídlem Okružní 4550, 760 05 Zlín, IČO: 46345191, jako
zhotovitelem, za celkovou cenu díla 282.748 Kč bez DPH,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejich uzavřením a podpisem,

Usnesení
37/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy dle evidence dodavatele č. 233/1/20TE a dle evidence
odběratele č. 1800200071 mezi statutárním městem Zlín jako odběratelem a
Teplem Zlín, a.s. se sídlem Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO: 25321226 jako
dodavatelem o dodávce tepelné energie pro objekty • U Trojáku 6996, 760 05
Zlín • Středová 7154, 760 05 Zlín, kterou se od 1. 6. 2020 ruší Smlouva o
dodávce tepelné energie č. 171/1/02, č. smlouvy dle evidence odběratele
1802320038 ze dne 3. 1. 2002 ve znění pozdějších dodatků a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
38/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o "Poskytování služeb komunikačního
ekosystému Mobilní rozhlas", č. smlouvy 3600200076 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
uživatelem a společností Neogenia s.r.o., se sídlem Hybešova 726/42, Staré
Brno, 602 00 Brno, IČO: 29198950, jako poskytovatelem, jehož předmětem
je posunutí termínu spuštění ostrého provozu komunikačního ekosystému
Mobilní rozhlas na 1. 6. 2020,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí dodatku č. 1,
jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
39/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu a poskytování služeb mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
odběratelem a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s
r.o., se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, IČO: 00176150 jako
dodavatelem, jejímž předmětem je nájem 1 kusu multifunkčního zařízení
bizhub C258 a poskytnutí služeb s tím souvisejících za cenu 600 Kč bez DPH
měsíčně
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
40/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPIC/MS/2020/00056, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako žadatelem a společností CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, jako
provozovatelem sítě elektronických komunikací (SEK), jejímž předmětem je
zajistit překládku dotčené části SEK v rámci akce "Zlín_II/490: propojení R49
- I49 -3. úsek "Obchvat Zálešné", za úplatu ve výši 2 071 852,- Kč

Usnesení
41/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190105, mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO:01643541, na vypracování studie "Parkování pod I. segmentem Jižní
Svahy", jehož obsahem je změna termínu plnění, a to prodloužení ukončení
plnění díla nejpozději do 5.6.2020.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí a podpisem
dodatku

Usnesení
42/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění věci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 jako nájemcem a
jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem vymezené části budovy č. p.
159 na ulici Štefánikova 159, Zlín, za účelem umístění a provozu kamerového
bodu MKDS (KB11) a nutného vedení přípojky elektrické energie od
kamerového bodu k rozvaděči nízkého napětí pro napojení na tento rozvaděč
(vše na objektu ve vlastnictví pronajímatele), uzavírané na dobu neurčitou za
sjednané nájemné ve výši 1 000 Kč ročně bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, uzavřením smlouvy a jejím podpisem.

Usnesení
43/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800190003 na služby
"Zpracování projektové žádosti včetně příloh k projektu: Silniční napojení
průmyslové zóny Zlín - východ a oprav navazujících komunikaci" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín 760 01, IČO
00283924, jako objednatelem a společností Grant Direct, s.r.o., se sídlem
Drážní 1400/7b, Brno 627 00, IČO 01493761 jako zhotovitelem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení plnění do 30. 10. 2020,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
44/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912, Zlín Velíková", mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako příkazcem a společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o.,
Prostřední 2613, 760 01 Zlín, IČ: 25500082, jako příkazníkem, a to za cenu
234 600 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.

Usnesení
45/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004740"
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924 jako žadatelem, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 25733591 jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž
předmětem je přeložení, tedy vybudování nové části zařízení distribuční
soustavy žadatele jako náhrady za stávající, na pozemku parc. č. 3565/30 k.ú.
Zlín (ulice Soudní), za cenu 477 041 Kč,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem uvedené smlouvy.

Usnesení
46/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Extreme media s.r.o.,
Fibichova 1695, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 27663477, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem inzertních ploch na mapách městského
orientačního systému, které jsou v majetku statutárního města Zlína, na dobu
určitou od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023, s výpovědní dobou 2 měsíce z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 20 000 Kč/rok bez DPH za 1.
rok nájmu, 25 000 Kč/rok bez DPH za 2. rok nájmu, 30 000 Kč/rok bez DPH
za 3. rok nájmu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/9R/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 JaP
architects s. r. o., Obeciny 4377, 760 01 Zlín, IČO 26283107 jakožto
zhotovitelem, jejímž předmětem je projektová činnost v rámci akce "Bytový
dům na Slanici", s celkovou cenou za dílo ve výši 494 000 Kč bez DPH,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.
Usnesení
48/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Krajskou
nemocnicí T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO 27661989,
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení smlouvy o výpůjčce
lékařského přístroje na vyšetření plic Master Screen-Diff/Body,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.
s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO 27661986, jako obdarovaným,
jejímž předmětem je darování lékařského přístroje na vyšetření plic Master
Screen-Diff/Body,
souhlasí
s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním
ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
49/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2000 190 155 ze dne 27. 11. 2019,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností POZIMOS, a.s., IČO:
00147389, se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, jako dodavatelem, na
dodávky "Vybudování učeben řemeslných oborů", část 2: Dodávky vybavení
učeben", jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné více
dodávky v hodnotě 57 616,57 Kč včetně DPH a současně zúžení předmětu
smlouvy o méně dodávky v hodnotě 50 306,96 Kč včetně DPH a prodloužení
termínu ukončení plnění do 25.5.2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním náležitostí
Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
50/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností NORTECH
s.r.o., se sídlem Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
61972738, jako poskytovatelem, na poskytování servisních služeb a oprav na
zvedací zařízení pro jevištní stůl Z1 umístěný v Kongresovém centru Zlín, za
cenu 282 220 Kč bez DPH, na období 4 let
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
51/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na technické zajištění projekcí mezi statutárním městem
Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jakožto
objednatelem a společností KINOSERVIS s.r.o., sídlem Filmová 174, 760 01
Zlín, IČO: 28299949, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je technické
zajištění projekcí filmových titulů v rámci projektu Zlínské filmové léto (letní
kina ve Zlíně), který organizačně zajišťuje statutární město Zlín během letních
měsíců v roce 2020, na částku 334.000 Kč bez DPH, resp. 404.140 Kč vč.
DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a jejím podpisem

Usnesení
52/9R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
prodloužení termínu pro podání přihlášky do výběrového řízení na pracovní
pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové
organizace, a to do 31.07.2020.

Usnesení
53/9R/2020

Rada města Zlína
Ruší
část usnesení Rady města Zlína ze dne 1. 11. 2004 č. uns. 696/22R/2004 ve
znění: "Rada města Zlína schvaluje ceník služeb pro jiné obce, města a
organizační složky státu za umístění zvířat v Útulku pro zvířata v nouzi, ZlínVršava"
schvaluje
ceník služeb pro jiná města, obce a organizační složky státu za umístění psa v
Útulku pro zvířata v nouzi, Zlín-Vršava, a to:
- za 1. - 14. započatý den umístění psa v útulku částku 160 Kč s DPH/den
- za 15. a každý další započatý den umístění psa v útulku částku 130 Kč s
DPH/den
- za jednorázovou veterinární péči částku 450 Kč s DPH.
schvaluje
ceník úhrad za pobyt psa umístěného do Útulku pro zvířata v nouzi, ZlínVršava, kterého si vyzvedne původní majitel, a to:
- za 1. - 2. započatý den umístění psa v útulku částku 150 Kč s DPH/den
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- za 3. a každý další započatý den umístění psa v útulku částku 200 Kč s
DPH/den
R

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora v.r.

Bc. Kateřina Francová
náměstkyně primátora
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v.r.

