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
19. schůze

29. 9. 2020

Usnesení
1/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucím kupujícím
(kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře do 41 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby rodinného domu č. p. 1916 na ul. Mostní ve Zlíně, na dobu určitou
3 let, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
41 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu č. p. 1916 na ul. Mostní
ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem
je výpůjčka části pozemku p. č. 972/35 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
do 66 m2 za účelem vybudování terasy, přístupového a okapového chodníku,
vč. opravy stávajícího chodníku k rodinnému domu č. p. 1916 na ul. Mostní
ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OMZ
a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
2/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
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jakožto budoucím kupujícím (kupujícím),
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 11 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby
rodinného domu č. p. 5956 na ul. Lipová ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za
cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
11 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu č. p. 5956 na ul. Lipová
ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře do 165 m2 pro sadové úpravy pozemku, oplocení částí
zaužívaného pozemku, vybudování sjezdu vč. jednoho parkovacího stání a
přístupu k rodinnému domu č. p. 5956 na ul. Lipová ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
3/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto budoucím kupujícím
(kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3256/13 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby rodinného domu č. p. 5809 na ul. Zálešná VII ve Zlíně vč. schodiště,
na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3256/13 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 30 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu č. p. 5809 na
ul. Zálešná VII ve Zlíně vč. schodiště, na dobu určitou 3 let, s výpovědní
dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto
budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 3124/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 12 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby rodinného domu č. p. 2077
na ul. Podvesná VIII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3124/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 12 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu
č. p. 2077 na ul. Podvesná VIII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní
dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/rok
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. 3124/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 23 m2 pro vybudování zpevněných ploch
k rodinnému domu č. p. 2077 na ul. Podvesná VIII ve Zlíně, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
5/19R/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
RENA MAXX s.r.o., Masarykova 1054, 763 02 Zlín – Malenovice, IČO
29266891, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 142/25 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře 3 m2 za
účelem vybudování nájezdové plošiny pro osoby s omezenou schopností
pohybu 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
6/19R/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
Zlínská rekultivační s. r. o., Prudká 290, 760 01 Zlín – Jaroslavice, IČO
29207002, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
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, na dobu určitou, po dobu provádění terénních úprav, nejdéle
však do 31. 12. 2025, s výpovědní dobou 1 měsíc, 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
7/19R/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. 526/27 k. ú. Prštné, obec Zlín, o
výměře 9 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č.
526/45 k. ú. Prštné, ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
s podmínkou zrušení stávajícího sjezdu a dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ,
OPP a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/19R/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
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jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1295 k.
ú. Jaroslavice u Zlína, obec Zlín, o výměře 35 m2 za účelem vybudování
sjezdu z komunikace ke garáži rodinného domu č. p. 147 na ul. Smrková ve
Zlíně – Jaroslavicích, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
9/19R/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 Ing.
Radovanem Entem, U Sokolovny 690, 760 01 Zlín – Prštné, IČO 65361075 a
BZ Invest, s. r. o., Na Výsluní 524 760 01 Zlín, IČO 26931273, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 550/71 a p.
č. 550/110 k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové výměře do 160 m2 za účelem
napojení stávající komunikace na nově budovanou komunikaci, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/19R/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. 1060/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 180 m2 za účelem vybudování příjezdu k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1060/11, p. č. 1060/12 a p. č.
1060/13 k. ú. Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, 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
11/19R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st.
4903/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2 pro majetkoprávní vypořádání
pozemku zastavěného garáží, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
12/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
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. 451/39 k. ú. Lužkovice,
obec Zlín, o výměře 50 m2 za účelem prodloužení příjezdové komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 451/16 k. ú. Lužkovice, na dobu
určitou, po dobu provádění stavebních prací, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ a OD

Usnesení
13/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 439/10 a p.
č. 425/5 k. ú. Prštné, obec Zlín, o výměře 110 m2 za účelem zajištění přístupu
stavební techniky na pozemek p. č. 427/2 k. ú. Prštné, umístění staveniště vč.
odstavení stavební techniky v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům tř. T.
Bati“, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací, nejdéle však do
31. 12. 2023, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OPP a OD

Usnesení
14/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/40 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 100 m2 za účelem výsadby živého oplocení a parkovacích stání
před bytovým domem č. p. 913 na ul. Krátká ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OKaPP

Usnesení
15/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1931/1, p. č. 1937/9, p. č. 2103/5, p. č.
2104/5, p. č. 2125/1, p. č. 2125/13, p. č. 2126/5, p. č. 3477/4 vše k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře do 1500 m2 za účelem vybudování komunikace k
plánované zástavbě rodinných domů
zamítá
záměr pronajmout pozemky p. č. 2103/5, p. č. 2104/5, p. č. 2125/5, p. č.
2125/13, p. č. 2125/14, p. č. 2126/5, p. č. 3477/4 vše k. ú. Zlín, obec Zlín, za
účelem uložení inženýrských sítí v pozemcích, a to kanalizačního řadu (81 m),
vodovodního řadu (127,5 m), el. přípojky (85 m)
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Usnesení
16/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1381/59 o výměře 37 m2 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín

Usnesení
17/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 660/25 o výměře do 45 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín pro zastavění proluky mezi garážemi

Usnesení
18/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 300/9 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře do
330 m2 (varianta A)
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 300/9 k. ú. Kudlov, obec Zlín o výměře do
160 m2 (varianta B)

Usnesení
19/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 12. 8. 2019, č.j. 1/16R/2019 ve znění: "Rada
města Zlína souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na
straně jedné, a
jako směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem je směna
části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře do 150 m2 ve
vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 32/10 k.ú.
Lužkovice, obec Zlín o výměře do 100 m2 ve vlastnictví
s doplatkem rozdílu ve
výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, za
cenu ve výši dle CMZ platné v době uzavření směnné smlouvy za m2 bez DPH
dle podmínek OMS a OD, souhlasí s pověřením Mgr. Pavla Brady, náměstka
primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a
podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení"
souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako směňujícím na straně jedné a
a
jako
směňujícím na straně druhé, jejímž předmětem je směna částí pozemku p. č.
32/1 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o celkové výměře 136 m2 ve vlastnictví
statutárního města Zlína za část pozemku p. č. 32/10 k. ú. Lužkovice, obec
Zlín o výměře 28 m2 ve vlastnictví
, s
doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch
statutárního města Zlína, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez
DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
20/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 1. 6. 2020, č.j. 30/11R/2020 ve znění „Rada
města Zlína schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 6579 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře 103 m2"
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 31.08.2020, č.j. 3/17R/2020 ve znění „Rada
města Zlína souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
prodávajícím a BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bratří Jaroňků
4079, 760 01 Zlín, IČO 00048861, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej pozemku p. č. st. 6579 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 103 m2 zastavěný
budovou č. p. 7172 (krčkem) ve vlastnictví kupujícího za cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH, souhlasí s pověřením Mgr. Pavla Brady,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení"

Usnesení
21/19R/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 Správou
domů Zlín, spol. s. r. o., Zarámí 4077, 761 45 Zlín, IČO 26271010, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1332/22 k. ú.
Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 40 m2 za účelem umístění lešení při
zateplení štítů severní a jižní strany domu č. p. 251 na ul. Fabiánka ve Zlíně Kudlově, 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
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
22/19R/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. 1544/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín o výměře do 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu vč. přístupu na pozemek p. č. 1089/110 a p. č.
1089/50 k. ú. Příluky u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ-odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
23/19R/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. 1437/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1437/1, p. č. 2072 a p. č. 32/5
k. ú. Louky nad Dřevnicí, 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
24/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky části pozemku p. č.
3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 80 m2 pro zpevněné plochy (přístupový
chodník, parkování) k bytové jednotce č. 1 v domě č. p. 1453 Podvesná XIV
ve Zlíně
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
25/19R/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. 591/5 k. ú. Racková, obec Racková
o výměře do 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p.
č. 462/45 k. ú. Racková, 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
26/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5,
IČO 26178541, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků
p. č. 670/160, p. č. 670/159, p. č. 670/26 a p. č. 670/158 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín o výměře 200 m2 za účelem provedení dočasného výkopu
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pro vybudování opěrné stěny při stavbě prodejny Lidl, na dobu určitou, po
dobu provádění výkopových prací, nejdéle však do 31. 12. 2023, s výpovědní
dobou 1 měsíc, za nájemné ve výši 288 Kč/m2/rok bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
27/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci stavby „Přeložka NTL plynovodní přípojky v rámci přístavby
k RD č. p. 2077, ul. Podvesná VIII, v obci Zlín, v k. ú. Zlín“, 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. 3124/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
28/19R/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 pilíři, uzemnění v rámci
akce „Zlín, p. Ho Minh Ly, úprava přípojky 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. 3256/13, p. č. 3256/14, p. č.
3256/15 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
29/19R/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 pilíři v rámci akce „Zlín,

- 10 -

pí Vinterová, kabelové 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. 3528/3 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
30/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Štípa-Zlín, pí Gajdošíková, 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.
986/25 k. ú. Štípa, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
31/19R/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 „Malenovice, Czech Ret. Proj. B.,
přel. 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. 250/1, p. č. 250/65 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
32/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/53 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 10 m2 za účelem vybudování parkovacího stání u bytového domu
č. p. 883 na ul. Kotěrova ve Zlíně

Usnesení
33/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 59/1 k. ú. Velíková, obec Zlín, o celkové
výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace vč. přístupu k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 61/1 k. ú. Velíková
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Usnesení
34/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 550/71 k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové
výměře do 13 m2 za účelem vybudování sjezdů z komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 550/233 k. ú. Prštné

Usnesení
35/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1600070793 ze dne 24. 7.
2007 mezi Statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
výpůjčky o část pozemku p. č. st. 440/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
do 60 m2 a rozšíření účelu výpůjčky pro vybudování příjezdu na pozemek p.
č. 440/3 k. ú. Zlín, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
36/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1444/1 k. ú. Štípa, obec Zlín, o celkové
výměře do 31 m2 za účelem vybudování dvou sjezdů z komunikace k
novostavbě dvojdomku na pozemku p. č. 1444/112 k. ú. Štípa

Usnesení
37/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit pozemky p. č. 1495/27 o výměře 17 m2, p. č. 1495/25 o výměře
44 m2, p. č. 1495/24 o výměře 88 m2, p. č. 1495/23 o výměře 91 m2 a části
pozemku p. č. 1458/2 o výměře do 10 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví
statutárního města Zlína za pozemek p. č. 1494/2 o výměře 507 m2 k. ú. Zlín,
obec Zlín ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení
38/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 574/2 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o
výměře do 337 m2

Usnesení
39/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1566/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 155 m2 pro zajištění příjezdu k rodinnému domu

Usnesení
40/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit část pozemku p. č. 1518/3 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o
výměře do 70 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.
č. 1341/7 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře do 50 m2 ve vlastnictví
žadatele částečně zastavěnou místní komunikací s doplatkem rozdílu ve
výměrách
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Usnesení
41/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 97 k. ú. Velíková, obec Zlín o výměře do 148 m2

Usnesení
42/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3249/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 18 m2
pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod přístavbou

Usnesení
43/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 560/5 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do
75 m2 pro rozšíření zahrady

Usnesení
44/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, vypůjčit pozemky p. č. 673/908 o výměře 41 m2 a 5704 o
výměře 34 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro rozšíření zahrady

Usnesení
45/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku p. č. 3846/3 o výměře do 780 m2 (díl 5, díl
6, díl 11, díl 12) k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému účelu

Usnesení
46/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce částí pozemku p. č. 306/34 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře 70 m2 za účelem vybudování příjezdu do provozovny na
pozemku p. č. st. 647 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín

Usnesení
47/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout pozemky p. č. 1090/81, p. č. 1034/1, p. č. 1029/1,
p. č. 1034/2, p. č. 1034/7, p. č. 1026, p. č. 1090/39, p. č. 1034/6, p. č. 1034/4,
p. č. 3542/2, p. č. 3542/1, p. č. 1034/5, p. č. 1034/8 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře do 23 432 m2 za účelem provozování lyžařského areálu

Usnesení
48/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o úschově mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím, ASTRA 92
a.s., třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín, IČO 25584961, jakožto prodávající a
, jakožto
schovatelem, jejímž předmětem je úschova kupní ceny ve výši 9 486 000 Kč
za výkup pozemků p. č. 1645/7 a p. č. 1645/8 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
za podmínek ve zdůvodnění
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
49/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem ve
vlastnictví statutárního města Zlína pro organizace Samari, z. s., Burešov
4886, 760 01 Zlín, IČO 22671951 a ADRA, o.p.s., Markova 600/6, Jinonice,
IČO 61388122 poskytující sociální službu, u nichž dojde od 01.01.2021 ke
změně smluvních vztahů spočívajících v přechodu ze smluv o výpůjčce na
nájemní smlouvy, přičemž zájemci nebudou v rámci výběrového řízení muset
skládat jistotu ve výši trojnásobku částky odpovídající zájemcem
nabídnutému měsíčnímu nájemnému.

Usnesení
50/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v II. nadzemním podlaží o výměře 28,35
m2 budovy č. p. 4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 (Burešov 4886),
k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem poskytování sociální služby pro stávajícího
uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
51/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v II. nadzemním podlaží budovy č. p.
4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 (Burešov 4886), k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře 56,55 m2, za účelem poskytování sociální služby pro
stávajícího uživatele od 1. 1. 2021.

Usnesení
52/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout dva nebytové prostory v II. nadzemním podlaží budovy č.
p. 4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 (Burešov 4886), k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře 13,86 m2 a 13,96 m2.

Usnesení
53/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
4699, která je součástí pozemku p. č. st. 6648/1 (ul. Okružní), k. ú. Zlín, obec
Zlín, o výměře 33,36 m2, za účelem elektroservisu.

Usnesení
54/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatel a Gabrielou Doupovcovou, Lazy III 3868/10, 760 01
Zlín, IČO 60560681, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor v 1. a 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 292 na ul.
Broučkova ve Zlíně o výměře 57,7 m2, dohodou ke dni 31. 12. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
55/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Charitou Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky nebytových
prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně,
která je součástí pozemku p. č. st 2374/1 v k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře 165,31 m2, dohodou ke dni 30. 11. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
56/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit nebytové prostory o výměře 165,31 m2 v I. nadzemním
podlaží budovy č. p. 1242, která je součástí pozemku p. č. st. 2374/1 , k. ú.
Zlín, obci Zlín (ul. Masarykova) Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně
pro její činnost.

Usnesení
57/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a Charitou Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky nebytových
prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
která je součástí pozemku p. č. st 6648/1 v k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 31,40 m2, dohodou ke dni 31. 12. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
58/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na snížení výměry předmětu nájmu o místnost o výměře 6,5 m2 a
rozšíření počtu anténních stožárů na 4 ks a antén na 14 ks na střeše budovy č.
p. 4786, která je součástí pozemku p. č. st. 7267/1 (Středová 4786), k. ú. Zlín,
obec Zlín, pro stávajícího uživatele

Usnesení
59/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 47/13R/2020 ze dne 29.06.2020 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu
formou notářského zápisu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem a společností Kavárna –
cukrárna s.r.o, Dřevnická 4133, Zlín, 76001, IČO 26934281, jakožto
dlužníkem, jejímž předmětem je uznání dluhu a úhrada dlužného nájemného
ve výši 354 275 Kč, vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1.
podzemním podlaží budovy č. p. 12 na náměstí Míru ve Zlíně, která je součástí
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pozemku p. č. st. 299 k. ú. Zlín o celkové výměře 157,7 m2 pro provoz
restaurace Dolce Vita ve splátkách ve výši 19 682 Kč/měsíc (červenec 2020 listopad 2021, prosinec 2021 - 19 681 Kč/měsíc)."
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách a uznání dluhu formou notářského zápisu
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto věřitelem, společností Kavárna – cukrárna s.r.o.,
Dřevnická 4133, 760 01 Zlín, IČO 26934281, jakožto dlužníkem a
, jakožto přistupitelem, jejímž
předmětem je uznání dluhu a úhrada dlužného nájemného ve výši 353 897,50
Kč, vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. podzemním
podlaží budovy č. p. 12 na náměstí Míru 12 ve Zlíně, která je součástí pozemku
p. č. st. 299 k. ú. Zlín o celkové výměře 157,7 m2 pro provoz restaurace Dolce
Vita ve splátkách ve výši 5 900 Kč/měsíc a poslední splátka bude 5 797,50 Kč
pod ztrátou výhody splátek, tedy celkem po dobu 60 měsíců
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem,
společností Kavárna – cukrárna s.r.o, Dřevnická 4133, 76001 Zlín, IČO
26934281, jakožto dlužníkem a
jakožto přistupitelem, jejímž předmětem je přistoupení
k dluhu dlužníka - společnosti Kavárna – cukrárna s.r.o., Dřevnická 4133,
76001 Zlín, IČO 26934281 ve výši 353 897,50 Kč, vyplývající ze smlouvy o
nájmu nebytových prostor v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 12 na náměstí
Míru ve Zlíně, která je součástí pozemku p. č. st. 299 k. ú. Zlín o celkové
výměře 157,7 m2 pro provoz restaurace Dolce Vita
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
60/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zpětvzetí výpovědí z nájmu nebytových prostor nacházejících se v 1.
podzemním podlaží budovy č. p. 12, která je součástí pozemku p. č. st. 299, k.
ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 157,7 m2 dle smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 1634950269 včetně pozdějších dodatků podanou nájemcem
Kavárna – cukrárna s.r.o., Dřevnická 4133, 760 01 Zlín, IČO 26934281

Usnesení
61/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zastavení přijímání žádostí o nájem městského bytu dle pravidel poskytování
bydlení v nájemních bytech, pravidel poskytování bydlení pro seniory a
zdravotně postižené osoby v bytech k tomu určených a pravidel poskytování
dočasného bydlení ve startovacích bytech, vše ve vlastnictví statutárního
města Zlína, a to do doby schválení nových pravidel pro nájem bytů ve
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vlastnictví statutárního města Zlína.
Usnesení
62/19R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000160458 ze dne
31.5.2016, ve znění dodatků č. 1-4 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Krajskou nemocnicí T. Bati a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75
Zlín, IČO 27661989, jakožto nájemcem, jehož předmětem je prodloužení
nájmu bytu č. 504 v domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně
schvaluje
v případě nevrácení bytu č. 504 v domě č.p. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně
statutárnímu městu Zlínu jako pronajímateli podání žaloby o vyklizení bytu.

Usnesení
63/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
a) část usnesení Rady města Zlína č. 44/15R/2020 ze dne 27. 7. 2020 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a paní
,
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1217 o
velikosti 1 + kk v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, na dobu určitou 1/2
roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě
řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za
nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1.9.2020“,
b) část usnesení Rady města Zlína č. 38/18R/2020 ze dne 14. 9. 2020 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje 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
, jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č. 1217 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. 10.
2020“
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a paní
, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem bytu č. 1217 o velikosti 1 + kk v domě čp. 4786
na ul. Středová ve Zlíně, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného
prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne
1.10.2020,
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
trvale bytem
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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. 10. 2020,
c) 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 2 + kk, na dobu určitou do 30. 4.
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 října 2026, za nájemné ve výši: ve výši Kč 50,00/m2
započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022 ve
výši Kč 55,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od 1. 11. 2022 do
31. 10. 2024 ve výši Kč 60,00/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od
1. 11. 2024 do 31. 10. 2026, s účinností ode dne 1. 11. 2020,
d) 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. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 10. 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. 10. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
64/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
převedení postupně uvolňovaných bytů vyhrazených pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytovém domě Družstevní 4509 ve Zlíně do režimu bytů
standardních s výší nájemného 79,53 Kč/m2/měsíc.

Usnesení
65/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se záměrem přijetí úvěru pro statutární město Zlín v maximální výši do 500
mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR, na financování
strategických projektů, čerpaný v letech 2021-2024, poskytnutý na dobu 20 let
s možností předčasného splacení bez poplatku za předčasnou úhradu, bez
poplatku za rezervaci prostředků či poplatků za nedočerpání úvěrového rámce.
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, jednáním o podmínkách
úvěru s oslovenými bankami
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
66/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
67/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 41/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
68/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 42/2020 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.1 řádek č.2
3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a
čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
69/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č.
4000180576, uzavřené dne 25.4.2018 s příspěvkovou organizací ZOO a
zámek Zlín - Lešná, p.o., sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČO:
00090026, kterým se mění v Článku III., bodu 2. termín předložení vyúčtování
z původně uvedeného termínu dne 30. 11. 2021 na nový termín 30. 11. 2020;
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda dojednáním náležitostí
dodatku a jeho podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
70/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku a uzavřením nájemní
smlouvy mezi příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín-Lešná, IČO:
00090026, jako pronajímatelem a společností Cesta v korunách Lešná, s.r.o.,
IČO: 09519238, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části
pozemků parc. č. 1582 a parc.č.1583/1 v k.ú. Štípa k vybudování stavby pod
názvem "Cesta korunami stromů a Lanáček", a to na dobu určitou do 31. 3.
2027.

Usnesení
71/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s provedením oprav svěřeného majetku příspěvkové
organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: 00090026, dle přílohy

- 19 -

Usnesení
72/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změny odpisových plánů u příspěvkových organizací pro rok 2020 k 30. 9.
2020 dle přílohy č. 1.

Usnesení
73/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu pro Základní školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř.
3114, příspěvkovou organizaci, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín,
IČO 71008021, s přijetím účelově určeného finančního daru v maximální výši
13 542 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti, za
účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 žáky, ve školním roce
2020/2021, v období do 30. 6. 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
74/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle
přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
75/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
likvidaci majetku - mobilního eko-skladu pro uskladnění nebezpečných
odpadů, inv. č. 5903, umístěného na sběrném dvoru Zálešná (na pozemku
parc. č. 3045 v k. ú. Zlín)

Usnesení
76/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky „Výměna oken v domě Broučkova č.p.
292 ve Zlíně"
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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náhradníci
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Jiří Hospodka, Odbor majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
77/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu dodávky „Dodávka osobních vozidel pro potřeby
Odboru kanceláře primátora a Odboru městské zeleně MMZ“, rozdělenou na
část A a B
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
č l e n o v é:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Michálková Monika, Odbor kanceláře primátora,
Marcel Červený, Odbor kanceláře primátora,
Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Vladimír Svoboda, Odbor kanceláře primátora
Stanislava Červená, Odbor kanceláře primátora
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
78/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky „Modernizace parkovacího systému v
podzemních garážích KCZ"
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Petr Jordán, Odbor kulturní centrum
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci
Michal Čížek, uvolněný člen RMZ
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Petr Zikmund, Odbor Kulturní centrum
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
79/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jednací řízení bez uveřejnění pro podlimitní veřejnou
zakázku „Rozšíření licencí k SW GINIS“,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména podpisem smlouvy (dodatku ke stávající smlouvě)
s dodavatelem,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Michal Kočenda, Odbor informatiky
Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
80/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se schválením Dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563, dle přílohy č. 1
souhlasí
se schválením Smlouvy o správě společné věci mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a Bytovým družstvem
Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563, dle přílohy č.
2
souhlasí
s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, podpisem
předmětné Dohody o narovnání a Smlouvy o správě společné věci
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
81/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO
01643541, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování projektové
dokumentace na vybudování záchytného parkoviště P+R Fryštácká, za cenu
ve výši 340 000,- bez DPH, ve znění dle přílohy.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením
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Usnesení
82/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO
01643541, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování projektové
dokumentace na vybudování záchytného parkoviště P+R Malá Scéna, za cenu
ve výši 479 000,- bez DPH, dle přílohy č.1.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením.

Usnesení
83/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č.j. 142/17R/2020 ze dne 31.8.2020, ve znění :
"Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
firmou Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav, jako
dodavatelem, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na
akci "Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelená rezidence,
Kudlov".
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a firmou Viadesigne s.r.o, se
sídlem Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, jako
dodavatelem, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na
akci "Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelená rezidence,
Kudlov" za cenu 156 540,- Kč bez DPH, ve znění dle přílohy.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy,jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
84/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.4400200172 ze dne 23.4.2020,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností STRABAG a.s., IČO
60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, jako
zhotovitelem, na provedení stavebních prací " Zlín-Velíková, rekonstrukce
chodníku podél silnice III/4912", jehož předmětem je změna rozsahu plnění a
odpovídající změna ceny díla o dodatečné stavební práce ve výši 1 211 447,94
Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí, uzavřením a
podpisem dodatku

Usnesení
85/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 ze dne 5. 3. 2018,
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uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín jako objednatelem a společností ellement architects
s.r.o., IČO: 05274885, se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín jako zhotovitelem
na "Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci městského tržiště Pod
Kaštany ve Zlíně", jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o dodatečné
služby a navýšení ceny díla o 180 000 Kč bez DPH dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
86/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo "Výroba prototypu zastřešení a prodejního pultu" v
rámci akce "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a firmou Marek Čabla, se sídlem Příkrá 2347,
760 01 Zlín, IČO: 60576618, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
konstrukční řešení a výroba prototypu zastřešení včetně prodejního pultu, za
cenu ve výši 180 744 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu v rámci akce
„Rekonstrukce kanalizace - Klečůvka, u č.p. 14“ mezi statutárním městem
Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako investorem
a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, jako
vlastníkem silnice č. III/4918 a pozemku p. č. 383 ostatní plocha, silnice v
obci Zlín a k. ú. Klečůvka, v zastoupení Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, jejímž předmětem je udělení
souhlasu ke zvláštnímu užívání a dočasné omezení silničního tělesa a
pozemků silnic z důvodu provádění stavebních prací za finanční úhradu ve
výši dle platného sazebníku ŘSZK,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
88/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPIC/MS/2020/00150" v rámci akce „Bytový dům na Slanici“ mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako žadatelem, a společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
jako vlastníkem sítě, jejímž předmětem je přeložení sítě elektronických
komunikací, za cenu 193.934,-Kč, překládka dle Zákona o elektronických
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty a
- uzavření "Dohody o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o
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umístění stavby" v rámci akce "Bytový dům na Slanici" mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako
převodcem, a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO 04084063 jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je převod některých práv a povinností z
Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavebního objektu D.9
PŘELOŽKA SLABOPROUDU a D.10 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU za
podmínek stanovených v rozhodnutí, a dále s nimi související práva a
povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy,
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event.
„Stavebního objektu“), tak jak budou stanoveny v Rozhodnutí o umístění
stavby "Bytový dům na Slanici"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a dohody, jejich podpisem a uzavřením.
Usnesení
89/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001738295", 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 01 České
Budějovice, IČO: 28085400 jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž
předmětem je připojit ke své distribuční soustavě zařízení žadatele pro odběr
elektřiny, umístěného v lokalitě Jižní Svahy, na hranici parcely č. 2144/25 k.ú.
Zlín, za úplatu ve výši 3 200 Kč.
pověřuje
Ing. et. Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na dodávku notebooků včetně příslušenství mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.,
se sídlem tř. Tomáše Bati 5267, PSČ 760 01 Zlín, IČO: 46992308, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka 24 kusů notebooků a 24 kusů
dokovacích stanic v hodnotě 462 100 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
91/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o bezplatném využití prostor Památníku Tomáše Bati mezi
statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
vlastníkem objektu a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO: 00094889, jakožto pořadatelem výstavního projektu
"Dům umění" v termínu od 13. 11. 2020 do 20. 11. 2020, dle zdůvodnění,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
92/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.10.2020 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma SMZ", spočívající ve:
1. zřízení 1 pracovního místa "referent silničního hospodářství" v oddělení
dopravně správních řízení, Odboru stavebních a dopravních řízení;
2. změnu pracovní pozice "referent digitalizace archivu" v oddělení spisovny
a administrativy, Odboru stavebních a dopravních řízení, na pracovní pozici
"referent spisovny a administrativy";
3. změnu pracovní pozice "zkušební komisař řidičů" v oddělení dopravních
přestupků a řidičských průkazů, Odboru občansko-správních agend, na
pracovní pozici "referent dopravních přestupků";
4. změnu názvu pracovní pozice "pracovník infopointu Památníku Tomáše
Bati na "referent propagace Památníku Tomáše Bati";

Usnesení
93/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
spolupráci s projektem „Implementace politiky stárnutí“ na krajské úrovni
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – distribuce tzv. „Seniorské obálky“
pro občany města Zlína (jinak také ICE karta),
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
týkajících se projektu „Implementace politiky stárnutí“.

Usnesení
94/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Ireně Majtnerové, ředitelce LINKY SOS
Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína, za práci v období
aplikace opatření proti onemocnění COVID_19, dle přílohy

Usnesení
95/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pokračování příprav oslavy 700. výročí první písemné zmínky o městu Zlínu
včetně předloženého základního finančního rámce a návrhu struktury jeho
realizátorů dle příloh.

Usnesení
96/19R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
zamítnutí žádosti o zapojení města Zlína jako projektového partnera města
Parmy (Itálie) v projektu FUTURISTIC realizovaném v rámci programu
Erasmus+ KA2

Usnesení
97/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Volební mítink, krajské a senátní volby” v parku
Komenského za Klubem 204 dne 1. 10. 2020 od 10:00 do 17:00 hodin
pořadatele Krajská kancelář KDU-ČSL, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, IČO:
00442704:
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- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění akce na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 v parku
Komenského za Klubem 204.
Usnesení
98/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „ZLÍNSKÉ SLAVNOSTI VÍNA” v okolí i na hradě
Malenovice dne 10. 10. 2020 od 10:00 do 20:00 hodin pořadatele Best4Life,
z.s. Václavská 464, 760 01 Zlín-Kudlov, IČO: 05283892:
- 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
99/19R/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 ve dnech 29. 9.
2020 až 28. 10. 2020 od 8:00 do 21:00 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
100/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Drakiáda 2020" na prostranství Centrálního parku na Jižních
Svazích u II. segmentu dne 8. 10. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin pořadatele
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží
801, 760 01 Zlín, IČO: 75833514:
- udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství Centrálního parku na Jižních Svazích
u II. segmentu.

Usnesení
101/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu
města Zlína č. 2800200177 ze dne 15. 6. 2020 mezi statutárním městem
Zlínem (IČO: 00283924) a Pěvecký sbor Radost, z.s. (IČO: 70927928), jehož
předmětem je doplnění názvu akce/projektu z „Nájemné prostor k pravidelné
činnosti na ZŠ Zlín - Štípa v roce 2020“ na „Nájemné prostor k pravidelné
činnosti na ZŠ Zlín - Štípa a Klubu seniorů v Kostelci v roce 2020“;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/19R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Ondřeje Kuby z funkce člena Komise životního prostředí
RMZ,
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jmenuje
paní Mgr. Tamaru Januškovou Hovorkovou, členkou Komise životního
prostředí RMZ, s účinností ode dne schválení.
Usnesení
103/19R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
návrh Hnutí Zlín 21, zastoupené místopředsedou Mgr. Jaroslavem Jurášem,
na změnu člena v Komisi pro výchovu a vzdělávání RMZ
odvolává
paní Hanu Lavičkovou z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání RMZ
jmenuje
pana Mgr. et Mgr. Karla Garguláka, členem Komise pro výchovu a vzdělávání
RMZ, s účinností ode dne schválení

Usnesení
104/19R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků Základní škole Zlín, Nová cesta 268,
příspěvkové organizaci, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa, IČO
71008161, v roce 2021 na realizaci akce "Hospodaření s dešťovou vodou v
areálu ZŠ Štípa", ve výši 3 000 000 Kč včetně DPH v případě kladného
rozhodnutí dotačního orgánu o přiznání podpory a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
105/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Prohlášení o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem a ČEZ
ESCO, a.s., a to mezi ČEZ ESCO, a.s. se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha
4, IČO: 03592880 a statutární městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín IČO: 00283924, jehož předmětem je deklarace statutárního města
Zlína a ČEZ ESCO, a.s. o společném zájmu na spolupráci a komunikaci v této
oblasti energetiky, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním veškerých podrobností
předmětného prohlášení a jeho podpisem.

Usnesení
106/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě O provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu města Zlín - místní část Salaš" ze dne 27.12.2010 uzavřené mezi
obchodní korporací Moravská vodárenská, a. s., Tovární 41, 772 11 Olomouc,
IČ: 61859575, jako provozovatelem a statutárním městem Zlínem, nám. Míru
12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.
s., Tř. T. Bati 363, 760 49 Zlín, IČ: 49454561, jako vlastníky, na základě
kterého se prodlužuje platnost předmětné smlouvy do 31.12.2021,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, dojednáním veškerých podrobností a podpisem
předmětného dodatku.

- 28 -

Usnesení
107/19R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
Mgr. Moniku Michálkovou,
vedoucí Odboru kanceláře primátora s účinností od 01.10.2020.

,

Usnesení
108/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 72/15R/2020 ze dne 27.7.2020 ve znění:
"Rada města Zlína schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření
smlouvy pro část 2 veřejné zakázky (dodávka schodolezů) v zadávacím řízení
„Infrastruktura do základních škol ve Zlíně – bezbariérovost“, a to dodavatele
AVZ servis, s.r.o., se sídlem Bednářská 1030/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO
27949761, s nabídkovou cenou 503.000 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem. Nebude-li možné uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem,
může být uzavřena smlouva s dodavatelem, který se umístil na druhém místě
v pořadí",
schvaluje
rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro část 2 veřejné
zakázky (dodávka schodolezů) v zadávacím řízení „Infrastruktura do
základních škol ve Zlíně – bezbariérovost“, a to dodavatele AVZ servis, s.r.o.,
se sídlem Bednářská 1030/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 27949761, s
nabídkovou cenou 503.800 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem. Nebude-li možné uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem, může
být uzavřena smlouva s dodavatelem, který se umístil na druhém místě v
pořadí"

Usnesení
109/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření koprodukční smlouvy mezi HOLIDAY FILMS s.r.o., sídlem
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ: 28543688, jakožto
producentem, a statutárním městem Zlínem, IČ: 00027383, jakožto
koproducentem, jejímž předmětem je spoluúčast stran na vytvoření
audiovizuálního díla s názvem "Dvě slova jako klíč", s výší koprodukčního
vkladu 2 000 000 Kč bez DPH, za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto
usnesení,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené
smlouvy, a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/19R/2020

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

Usnesení
111/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pro vybudování domova se zvláštním režimem pro nesoběstačné a
nepřizpůsobivé osoby, v budově č. 64 v bývalém areálu Svitu,
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pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, přípravou projektu k vybudování
domova se zvláštním režimem pro nesoběstačné a nepřizpůsobivé osoby v
budově č. 64 v bývalém areálu Svitu.
Usnesení
112/19R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. 62/18R/2020 ze dne 14.9.2020 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu číslo 280 47 05 298
ze dne 29. 11. 2005 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako nájemcem a společností Pragokoncert Bohemia,
a.s. U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČO: 25318136, jako podnájemcem, jehož
předmětem je změna doby podnájmu na období od 1.10.2020 do 30. 6. 2021
a upřesnění bodu 5, Článku XI. smlouvy dle zdůvodnění";
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu číslo 280 47 05 298 ze dne 29.
11. 2005 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako nájemcem a společností Pragokoncert Bohemia, a.s. U
Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČO: 25318136, jako podnájemcem, jehož
předmětem je změna doby podnájmu na období od 1.10.2020 do 31. 12. 2021
a upřesnění bodu 5, Článku XI. smlouvy dle zdůvodnění;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
113/19R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Statut a jednací řád Řídícího výboru "Integrované teritoriální investice Zlínské
aglomerace pro období 2021-2027", dle přílohy.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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