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
10. schůze
Usnesení
1/10R/2020

18. 5. 2020
Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucími kupujícími
(kupujícími), jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci
přístavby k domu č. p. 6194 na ul. Podvesná VII ve Zlíně, vč. vstupního
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
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemci, jejímž předmětem
je nájem části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 50 m2 pro
vybudování přístavby k domu č. p. 6194 na ul. Podvesná VII ve Zlíně, vč.
vstupního schodiště, 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 vypůjčiteli, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3124/6 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 6 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku k domu č. p. 6194
na ul. Podvesná VII ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
2/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
, jakožto budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej
části pozemku p. č. 972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 45 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu č. p. 6144 na ul.
Krátká 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. 972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 45 m2 pro vybudování přístavby k
domu č. p. 6144 na ul. Krátká 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 vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 36 m2 za účelem vybudování
zpevněných ploch k domu č. p. 6144 na ul. Krátká ve Zlíně, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejích uzavřením a podpisem

Usnesení
3/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a
jakožto budoucími kupujícími (kupujícími), jejímž předmětem je prodej části
pozemku p. č. 3249/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 40 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k rodinnému domu č. p. 6636
na ul. Zálešná IV ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
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souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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. 3249/5 k.
ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 40 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému
domu č. p. 6636 na ul. Zálešná IV ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní
dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/rok
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 76001 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a vlastníky pozemku p. č.
533 k. ú. Zlín o výměře 313 m2, jakožto prodávajícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku p. č. 533 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 313 m2 za cenu dle
aktuální CMZ, tj. 1500 Kč/m2
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
5/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení předkupního práva a následně kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, Zlín, IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a budoucím
předkupníkem (prodávajícím a předkupníkem) a E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČO 28085400,
jakožto budoucím kupujícím a budoucím dlužníkem (kupujícím a dlužníkem),
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 1645/2 v k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření pro výstavbu
kioskové trafostanice VN/NN za cenu ve výši dle aktuální CMZ s podmínkou
zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín za stejnou cenu, za jakou
se realizoval prodej
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
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Usnesení
6/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 1241/2 o výměře do 75 m2, p.
č. 1329 o výměře do 10 m2 a p. č. 197/24 o výměře do 30 m2 vše k. ú. Kostelec
u Zlína, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku u
rodinného domu ve vlastnictví kupujících 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

Usnesení
7/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a společností
TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČO 18152813, jakožto
kupujícím, jejíž předmětem je prodej části pozemku p. č. 322/1 o výměře do
50 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro vybudování parkoviště za cenu ve výši dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČO 18152813, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č. 322/1 o výměře 50 m2,
k. ú. Zlín, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, pro vybudování
parkovacích stání dle podmínek OSaDŘ, OKaPP, OMZ a OPP za nájemné ve
výši 15% CMZ, tj. 1260 Kč/m2/rok bez DPH

Usnesení
8/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a společností
SYNOT REAL ESTATE, k. s., Praha 8, Libeň, Sokolovská 541/198, 18000,
IČO 26221276, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku
p. č. 487/1 o výměře do 40 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro rozšíření pozemku a
vybudování parkovacích ploch za cenu ve výši dle aktuální CMZ, tj. 3 600
Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností
SYNOT REAL ESTATE, k. s., Sokolovská 541/198, 18000 Praha 8, Libeň,
IČO 26221276, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem pozemku p. č.
487/1 o výměře 40 m2, k. ú. Zlín, obec Zlín na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
pro vybudování parkovacích stání dle podmínek OSaDŘ, OKaPP, OMZ a
OPP za nájemné ve výši 15% CMZ, tj. 540 Kč/m2/rok bez DPH
Usnesení
9/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 143 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec
Zlín o výměře do 160 m2 dle geometrického zaměření, za cenu ve výši dle
platné CMZ v době prodeje
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
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. 143 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře 160 m2 pro rozšíření zahrady u RD, za nájemné ve výši
1,928 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce

Usnesení
10/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
se snížením kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 1608 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín o výměře do 105 m2 pro
pro rozšíření zahrady na pozemku p. č. 1607 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín ve vlastnictví kupujícího z kupní ceny 1080 Kč/m2 bez
DPH na kupní cenu 300 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
11/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 1608 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o
výměře do 300 m2 pro
pro
rozšíření zahrady na pozemku p. č. 1605 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
ve vlastnictví kupujícího za cenu 300 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
12/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 1608 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o
výměře do 50 m2 pro
pro přístup k pozemkům p. č.
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1605 a p. č. 1607 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín ve vlastnictví kupujících
za cenu 300 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
13/10R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 591/167 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření, za cenu ve výši dle
platné CMZ v době prodeje
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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. 591/167 k. ú.
Mladcová, obec Zlín o výměře 45 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve
výši 1,122 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/10R/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. 1027/73 k. ú. Prštné, obec
Zlín o výměře 12 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a
zpevněných ploch u novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 1027/116
k. ú. Prštné, 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
15/10R/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
H + M Zlín a. s., K Farmě 495, Zlín – Štípa, 763 14, IČO 18824927, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 591/1 a p. č.
591/3 k. ú. Racková, obec Racková o výměře 115 m2 za účelem vybudování
sjezdu z místní komunikace a prodloužení chodníku k budoucí zástavbě
rodinnými domy v obci Racková, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
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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
16/10R/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. 3162 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 22 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k rodinnému domu
č. p. 2445 v ul. U Splavu ve Zlíně, 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
17/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000192311 ze dne 19. 12.
2019, 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, IČO: 65361075 a společností BZ Invest, s. r. o.,
Na Výsluní 524, 760 01 Zlín, IČO 26931273, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku p. č. 1157/2 k. ú.
Prštné, obec Zlín, o výměře 35 m2 za účelem umístění opěrné zídky a rozšíření
napojení plánované komunikace
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
18/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p. č. 3186/2 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
283 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
19/10R/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
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jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 980/14 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 100 m2, stávající parkovací plochy související s provozováním
objektu č. p. 138, ul. Mostní ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
tři měsíce, za nájemné ve výši 207 Kč/m2/rok bez DPH, s tím, že 6
parkovacích stání bude poskytnuto pro veřejnou potřebu
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
20/10R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 589/2 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře do
270 m2 pro údržbu pozemku

Usnesení
21/10R/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 vypůjčiteli, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3774/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře 12 m2 za účelem vybudování parkovacícho stání pro 1 osobní
automobil k rodinnému domu č. p. 438 na ul. Jižní Vršava ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – Odd. DSŘ

Usnesení
22/10R/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. 3247/5 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 350 m2 za účelem vybudování oplocení rodinného domu č. p. 5880
na ul. Podvesná XI ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ

Usnesení
23/10R/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 CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - komunikační
vedení – optický kabel a HDPE trubky v rámci akce „0179/20 FTTH, Zlín,
Rez. Bartošovka, OK“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1645/2, p. č. 1645/27 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
24/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci stavby „Přeložka STL plynovodu a STL modulu – obytný
komplex, ul. Smetanova a Pod Stráněmi, v obci Zlín, v k. ú. Zlín v rámci
stavby řadových domů Zlín-Louky“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově
za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1915/1, p. č. 3499/2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
25/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000191380 pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 28085400, jakožto oprávněným,
jehož předmětem je změna trasy vedení inženýrské sítě a doplnění pozemku
p.č. 4303/2 k.ú. Zlín v rámci akce „Březnice, Podhájský, kabel NN“, na dobu
neurčitou, přes pozemek p. č. 4303/1, p. č. 4303/2, p. č. 4303/14 k. ú. Zlín,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
26/10R/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 VTL plynovodu DN 300 Pohořelice – Zlín,
k. ú. Louky nad Dřevnicí“, 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. 761/75, p. č. 761/76, p. č. 761/78 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
27/10R/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 - zateplení RD č.
p. 6196 a nová přístavba, ul. Podvesná VII, 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. 3124/6 k. ú.
Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
28/10R/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 a uzemnění v rámci akce „Kudlov, pí Treterová,
kabel. 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. 1502/19, p. č. 1502/20 k. ú. Kudlov, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
29/10R/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 a kabelová skříň v rámci akce „Malenovice,
Česká tel. infras., SS300“, 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. 909/1 k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
30/10R/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 a kabelová skříň v rámci akce „Zlín, p. Tomeček,
kabelová 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. 3722/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
31/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 k nájemní smlouvě č. 4000190269 ze dne 15. 3. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Dopravní společností ZlínOtrokovice, s.r.o., Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín, IČO 60730153, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je změna trasy vedení přípojky NN v rámci
„umístění objektu měnírny elektrického proudu pro trolejbusy MHD“ přes
pozemek p. č. 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
32/10R/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, uzemnění v rámci akce
„Zlín-Na Honech III, Město, kabel. smyčka 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. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
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Usnesení
33/10R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. j. 35/4R/2020 ze dne 17. 2. 2020 ve znění "Rada
města Zlína zamítá uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto
kupujícím, jejímž předmětem je prodej objektu vyřazeného telefonního
automatu na ul. Tř. Tomáše Bati u objektu č. p. 204, umístěného na části
pozemku p. č. 206/6 o výměře 1 m2 za cenu ve výši 1000 Kč bez DPH"
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
,
jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej vyřazeného telefonního automatu na třídě Tomáše Bati
u objektu č. p. 204, umístěného na částí pozemku p. č. 206/6 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 1 m2 za cenu ve výši 1 000 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
34/10R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení RMZ č.j. 5/16R/2019 ze dne 12.08.2019 ve znění „RMZ souhlasí s
uzavřením budoucí směnné smlouvy a následně směnné smlouvy mezi SMZ,
se sídlem náměstí Míru 12, 76001 Zlín, IČO 00283924, jakožto 1.budoucím
směňujícím (1.směňujícím) a společností FINRENT s.r.o., U Prefy 793, 18200
Praha 8, IČO 26243482, jakožto 2.budoucím směňujícím (2.směňujícím),
jejímž předmětem je směna části pozemku p.č.2001/16 o výměře do 700 m2
v k.ú. Zlín ve vlastnictví SMZ zastavěné stavbou apartmánového komplexu
„Apartmány Stráně“ za část nezastavěné plochy pozemku p.č.st.6048/1 o
výměře do 200 m2 k.ú. Zlín ve vlastnictví FINRENT s.r.o.,dle geom.zaměř.po
kolaudaci stavby apartmánového komplexu, umístěného na pozemku
p.č.st.6048/1 a části p.č.2001/16 v k.ú.Zlín, s doplatkem rozdílu ve výměrách
směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína, s účinností
dnem uveřejnění smlouvy v centrálním registru smluv, na dobu určitou 3
let,hodnota směňovaných pozemků bude stanovena ZP o ceně obvyklé bez
DPH"
souhlasí
s uzavřením budoucí směnné smlouvy a kupní smlouvy a následně směnné
smlouvy a kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto 1.budoucím směňujícím a prodávajícím
(1.směňujícím a prodávajícím) a FINRENT s.r.o., U Prefy 793, 182 00 Praha
8, IČO 26243482, jakožto 2. budoucím směňujícím a kupujícím
(2.směňujícím a kupujícím), jejichž předmětem je směna části pozemku p.č.
2001/16 o výměře do 200 m2 za část nezastavěné plochy pozemku p.č. st.
6048/1 o výměře do 200 m2 k.ú. Zlín, obec Zlín ve vlastnictví FINRENT
s.r.o., bez doplatku a prodej části pozemku p.č. 2001/16 k.ú. Zlín o výměře do
500 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína zastavěné stavbou
apartmánového komplexu „Apartmány Stráně“, dle geometrického zaměření
po kolaudaci stavby apartmánového komplexu, umístěného na pozemku p.č.
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st. 6048/1 a části p.č. 2001/16 v k.ú. Zlín, obci Zlín za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 7175 Kč za m2 bez DPH, na dobu určitou 3 let
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
35/10R/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
OBEK SERVIS a.s., Panelová 289/6, 190 15 Praha 9, Satalice, IČO 45476781,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 4098,
p. č. 981/59, p. č. 977/20, p. č. 982/8, p. č. 979/86 k. ú. Zlín, obec Zlín o
celkové výměře do 70 m2 pro umístění zpevněných ploch, chodníků,
komunikace, ostrůvku se závorami, vjezdu a výjezdu na pozemcích v rámci
realizace stavby parkovacího domu „OKO“, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, dle podmínek OMZ, OSaDŘ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
36/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a
jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je provedení přeložky
vodovodu a kanalizace vyvolané stavbou přístavby k rodinnému domu č. p.
6144 na ul. Krátká ve Zlíně na části pozemku p. č. 972/33 k. ú. Zlín, obec Zlín
v délce cca 20 bm, na dobu určitou - po dobu provádění stavebních prací,
maximálně do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
37/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3877/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 330 m2 k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,579
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
38/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 1400100090 ze dne 31. 5. 2010,
ve znění pozdějích dodatků, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem, firmou
COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s. r. o., Pod Beránkou 2469/1, 160
00 Praha 6, IČO 28528069, jakožto dosavadním vypůjčitelem a firmou
BAmartis s. r. o., Bacherova 1208/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO
09031511, jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na
straně vypůjčitele části pozemku p. č. 3565/9 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře 80 m2 pro umístění restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s
restaurační provozovnou nacházející se v budově č. p. 174 na náměstí Míru ve
Zlíně z firmy COFFEE HOUSE MANAGEMENT CZ s. r. o., Pod Beránkou
2469/1, 160 00 Praha 6, IČO 28528069 – Dejvice na firmu BAmartis s. r. o.,
Bacherova 1208/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 09031511
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
39/10R/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 Věžové domy 874 ve Zlíně, Věžové
domy 874, 760 01 Zlín, IČO 26274205, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 673/5 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 110 m2 za účelem umístění zařízení staveniště a dočasný pohyb
stavebního jeřábu při rekonstrukci balkónů bytového domu č.p. 874 na ul.
Věžové domy 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 a
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
40/10R/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
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín,
IČO 70883521, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků p. č. p. č. 980/227, p. č. 980/233, p. č. 980/246, p. č. st. 1555, k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 750 m2 za účelem umístění zařízení staveniště pro
rekonstrukci a modernizaci univerzitní auly v budově č.p. 5139 na ul. Mostní
ve Zlíně - objekt U2, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle
však do 31. 3. 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ,
OKaPP a OPP
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
41/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000151179 ze dne 20. 7. 2015,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem, firmou NWO stand s. r. o., Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín, IČO 03510603, jakožto dosavadním vypůjčitelem a firmou
Mistens s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 07176325, jakožto novým
vypůjčitelem, jehož předmětem je změna osoby na straně vypůjčitele části
pozemku p. č. 487/3 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 30 m2 pro umístění
restaurační zahrádky, která funkčně souvisí s restaurační provozovnou
nacházející se v budově č. p. 4310 na ul. Dlouhá ve Zlíně z firmy NWO stand
s. r. o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 03510603 na firmu Mistens s. r.
o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 07176325
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
42/10R/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. 3191/93 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 475 m2 za účelem
zařízení staveniště pro demolici a následnou výstavbu budovy na pozemku p.
č. st. 8197 k. ú. Zlín, na dobu určitou, po dobu trvání stavebních prací, nejdéle
však do 31. 12. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OPP,
OMZ a OŠ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
43/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 302/27 k. ú. Kudlov, obec Zlín, o celkové
výměře do 4 m2 za účelem vybudování sjezdu k novostavbě rodinného domu
na pozemcích p. č. 302/52, p. č. 302/53 a p. č. 302/54, vše k. ú. Kudlov, obec
Zlín

Usnesení
44/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/52 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 12 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro jeden osobní
automobil pro bytovou jednotku č. 1 v domě č. p. 966 na ul. Mostní ve Zlíně
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Usnesení
45/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/42 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 18 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro jeden osobní
automobil pro bytovou jednotku č. 2 v domě č. p. 984 na ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
46/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180227 ze dne 26. 3.
2018, ve znění pozdějších dodatků, jehož předmětem je rozšíření účelu
výpůjčky části pozemku p. č. 980/7 v k. ú. Zlín, obci Zlín o umístění vstupní
průchozí branky šíře 1 m u domu č. p. 1049 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně

Usnesení
47/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1764/1 a p. č. 3556/7 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o celkové výměře do 1220 m2 za účelem umístění cvičebních prvků pro
rozšíření venkovních aktivit Lezeckého klubu Vertikon Zlín, z.s.

Usnesení
48/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 977/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 100 m2 za účelem oplocení zaužívané plochy a vybudování
parkovacího stání pro bytovou jednotku č. 1 v bytovém domě č. p. 892 na ul.
Kotěrova ve Zlíně

Usnesení
49/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 451/39 k. ú. Lužkovice, obec Zlín, o celkové
výměře do 50 m2 za účelem prodloužení příjezdové komunikace k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 451/16 k. ú. Lužkovice

Usnesení
50/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1516 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1394/1 a p. č. 1394/16 k. ú.
Příluky u Zlína

Usnesení
51/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 4198/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 21
m2 za účelem vybudování parkovacího stání k rodinnému domu č. p. 5353 na
ul. Lámanisko ve Zlíně

Usnesení
52/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3565/26 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
50 m2 za účelem umístění restaurační zahrádky před budovou č. p. 183 na ul.
Rašínova ve Zlíně

- 16 -

Usnesení
53/10R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. 974/4 o výměře 20 m2 a p. č. 974/124 o výměře
153 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro vjezd do garáže a parkování

Usnesení
54/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 ke smlouvě o výpůjčce č. 4000161179 ze dne 27. 9.
2016 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Fotbalovým clubem Zlín, z.s.,
Hradská 854, 760 01 Zlín, IČO 67008127, jakožto vypůjčitelem, jehož
předmětem je změna výpovědní doby ze „3 měsíců“ na „3 měsíce s tím, že
ukončení výpůjčky bude vždy k datu ukončení příslušného ročníku fotbalové
soutěže“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
55/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi BZ Invest, s.r.o., se sídlem Na Výsluní 524,
760 01 Zlín, IČO 26931273, jako prodávajícím a statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím,
jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 550/372, orná půda, k.ú. Prštné,
obec Zlín
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
56/10R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi
, jako prodávajícím a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako kupujícím, jejímž
předmětem je výkup pozemku p.č. 92/7, zahrada, k.ú. Mladcová, obec Zlín
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlín, uzavřením a podpisem smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
57/10R/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 pronajímatelem a společností MÝVAL ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží
5261, 760 01 Zlín, IČO 46967338, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu nebytových prostor v 1. NP budovy č. p. 94 na ul. Dlouhá ve
Zlíně o výměře 68,72 m2, dohodou ke dni 30. 6. 2020
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
58/10R/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 Artrium s.r.o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín, IČO 06052673,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v
I. a II. nadzemním podlaží o celkové výměře 432,09 m2 (místnost č. 159, 1
místnosti č. 120, místnosti č. 221, 220, 219, 218, 216, 215, 1/3 z místností č.
214 a č. 229) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní),
k. ú. Zlín, obec Zlín, pro výstavu „Giganti doby ledové“, za nájemné ve výši
322 Kč/m2/rok a paušální úhradu za energie a související služby ve výši 200
Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou do 30. 6. 2020, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem;
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
společností Artrium s.r.o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín, IČO 06052673,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání
ve III. nadzemním podlaží o celkové výměře 313,8 m2 (místnosti č. 329, 330,
331, 332, 333, 335, 336) v budově čp. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3
(ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, pro výstavu „Božena Němcová - Babička“,
za nájemné ve výši 322 Kč/m2/rok a paušální úhradu za energie a související
služby ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou do 31. 08. 2020, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
59/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 02.07.2007 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IĆO 00283924,
jakožto půjčitelem a Sportovními kluby Zlín, Hradská 854, 761 54 Zlín, IČO
00531944, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je změna splatnosti faktur
na zálohy za služby (topení + studená voda) splatných ke dni 31. 1. 2020, 29.
2. 2020, 31. 3. 2020, 30. 4. 2020, 30. 5. 2020 nově do 30. 6. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
60/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 8/20 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.
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1. 2007 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností ROSA market
s.r.o., Jožky Silného 2683/14, 767 01, Kroměříž, IČO 25506641, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je udělení souhlasu pronajímatele s podnájmem
části prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4009
(místnosti č. 7 a 9) na ul. Dřevnická ve Zlíně o výměře 67 m2 pro Josefa
Pechala, bytem Těchlovská 941, 763 12 Vizovice, IČO 12745529, za účelem
prodeje zmrzliny a doplňkového sortimentu za podmínek nájemní smlouvy –
výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
61/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy
č. p. 7062 (č. jednotky 7062/2) na ul. Zarámí ve Zlíně o výměře 40,7 m2

Usnesení
62/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale bytem
, jako nájemkyní, jejímž
předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc
započítatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 7. 2020,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
jako
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 5. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 20/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.5 řádku č.2 a tabulky č.6
řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel
řádků uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
64/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
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Usnesení
65/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro
místní části statutárního města Zlína" dle čl. 6, odst. 5 pravidel, a to prioritu
Komise místní části Mladcová "Neinvestiční dotace pro Fotbalový klub
Mladcová, z.s., U Hřiště 276, 760 01 Zlín - Mladcová, IČO: 46276351, 15
000,00 Kč, na pořízení motorové sekačky pro údržbu travnatých ploch areálu".

Usnesení
66/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako
příjemcem, dle odůvodnění,
2. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
3. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle odůvodnění,
4. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
jako příjemcem, dle
odůvodnění,
5. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle
odůvodnění,
6. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle odůvodnění,
7. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle
odůvodnění,
8. uzavření Dohody o úhradě příspěvku mezi statutárním městem Zlínem,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako poskytovatelem a
, jako příjemcem, dle
odůvodnění.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohod,
jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
67/10R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2019 – 31. 12.
2019 dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí.
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Usnesení
68/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
"Územní studie Malenovice – historické centrum”,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, věcně příslušného náměstka primátora realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek
výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o
výběru nejvýhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
MUDr. Miroslav Adámek, nám. primátora
Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, nám. primátora
Petra Reichová, Oddělení prostorového plánování
Miloslava Sedláčková, Odbor právní

Usnesení
69/10R/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 stavební práce "Zlín, Malenovice – oprava
komunikace a chodníku v ulici Fügnerova"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, výkonem pravomoci zadavatele
vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
70/10R/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
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na stavební práce "Zlín, Malenovice - oprava komunikace a chodníku v ulici
Zabrání",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, 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:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Veronika Kočířová, Odbor právní
Usnesení
71/10R/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 „Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně Klečůvce“,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka 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 dodavatelem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Eliška Gašková, Odbor městské zeleně
Jana Smutná, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně
Veronika Kočířová, Odbor právní

Usnesení
72/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Dům čp. 94, Dlouhá Zlín - výměna výlohy“,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, dále výkonem pravomoci
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zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným
účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
Jiří Hospodka, Odbor majetkové správy
Veronika Kočířová, Odbor právní
Usnesení
73/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12,
76001 Zlín, IČO 00283924, jako příkazcem a Ing. Zbyňkem Speratem, Ph.D.,
IČO 76423701, jako příkazníkem, jejímž předmětem je vykonávání práce na
pozici supervizora realizace SUMP, za cenu ve výši 490 000,- Kč bez DPH.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, podpisem a uzavřením

Usnesení
74/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
žadatelem a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČO: 28085400 v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591 jako
provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je navýšení
předpokládaných nákladů na provedení přeložky z původních 798 024 Kč na
1 160 916 Kč z důvodu změny trasy a hloubky vedení kabelu
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedeného dodatku, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
75/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Parkoviště P + R a B
+ R v lokalitě Zlín - Příluky", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a Projekční
kanceláší PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 jako
zhotovitelem, a to za cenu 182.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
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Usnesení
76/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava dětského hřiště č. 414 Zlín
– Mokrá“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a LUCAS spol. s.
r.o., Půlkruhová 654/27, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 48535711, jako
zhotovitelem za celkovou cenu 341 130 Kč bez DPH,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
77/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800190065 ze dne 30. 10. 2019
na zhotovení předprojektové přípravy, terénního průzkumu současného stavu
s inventarizací dřevin a architektonického návrhu stavby „Revitalizace okolí
hradu Malenovice“ mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem Ing. Miroslavou Polachovou, se sídlem Hamry 1026/10,
Maloměřice, 614 00 Brno, IČO: 68597304, kterým se prodlužuje termín
dodání díla II. dílčí části, tj. architektonického návrhu stavby do 30.6.2020 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku a jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
78/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření rámcových smluv o dílo na stříhání a ořezy keřových porostů –
živých plotů a ořezy obrostů z pat stromů mezi statutárním městem Zlín se
sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem • pro
vymezené části 1, 4 a 5 se zhotovitelem Petr Böhm, sídlem Spytihněv ev.č. 9,
763 64 Spytihněv, IČO: 60374781, neplátce DPH za cenu za 1 hodinu práce 1
pracovníka: 250,00 Kč • pro vymezené části 2, 3 a 6 se zhotovitelem Dalibor
Šiška, sídlem Březnice 372, 760 01 Zlín, IČO: 05347793, neplátce DPH za
cenu za 1 hodinu práce 1 pracovníka: 260,00 Kč
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí dodatku smlouvy, jeho podpisem a uzavřením

Usnesení
79/10R/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
80/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění úklidu Památníku Tomáše Bati mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01, IČO: 00283924 jako
objednatelem a společností ALABASTR - úklidové služby, s.r.o., se sídlem tř.
Tomáše Bati 1635, 765 02 Otrokovice, IČO: 29212120 jako poskytovatelem,
jejímž předmětem bude provádění úklidových služeb, sečení trávy, úklid
sněhu, dezinsekce a deratizace pro objekty Infopointu Památníku Tomáše Bati
(nám. T. G. Masaryka 2734), návštěvních prostor Památníku Tomáše Bati
(nám. T. G. Masaryka 2570) a části vnějších ploch kolem Památníku Tomáše
Bati, na dobu určitou 1 rok, za předpokládanou cenu 406 000 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
81/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s článkem III. bod 5. Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby
č. 3400120249, ze dne 31. 12. 2012, zaslání žádosti dopravní společnosti Zlín
- Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153, sídlem Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
(dále jen "DSZO"), o provedení změn rozsahu provozu MHD v období od 18.
5. 2020 do 31.8.2020, a to tak, aby byl v uvedeném období realizován provoz
MHD podle jízdních řádů odsouhlasených pro období letních prázdnin,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína odpovědného za oblast dopravy,
zajištěním vyhotovení žádosti ve smyslu tohoto usnesení a jejím odesláním
DSZO.

Usnesení
82/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../.... o vyhlášení záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov, dle přílohy.

Usnesení
83/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
aktualizaci Informační strategie statutárního města Zlína na období let 2019 2024 dle zdůvodnění

Usnesení
84/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
změnu odpisového plánu u Základní školy Emila Zátopka Zlín, Univerzitní
2701, příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1.

Usnesení
85/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
plat řediteli Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové organizace, Mgr.
Davidu Bělůnkovi, s účinností od 1. 6. 2020 a odměny v souladu s
ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem
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Zlínem: Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi a Mgr. Jaroslavě Kvasničkové, dle
přílohy č. 1.
Usnesení
86/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasů se zapojením do projektu Zlínského kraje, financovaného z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera, s
finančním příspěvkem, v projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji IV, pro:
Mateřskou školu Zlín, Dětská 4698, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Dětská 4698, 760 05 Zlín, IČO 71006974,
Mateřskou školu Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO 71007695,
Mateřskou školu Zlín, tř. Svobody 835, příspěvkovou organizaci, se sídlem
třída Svobody 835, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 71007741,
Základní školu Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín, IČO 71008098,
Základní školu Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizaci, se sídlem Křiby
4788, 760 05 Zlín, IČO 71008179,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětných
souhlasů.

Usnesení
87/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení - jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 3 písm. e) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na
služby „Projektová dokumentace Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně“,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce realizací některých úkonů zadavatele v zadávacím
řízení, zejména vedením jednání o uzavření smlouvy, uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy, schválené Radou města Zlína na základě výsledků jednání
komise pro jednací řízení bez uveřejnění
jmenuje
- komisi pro jednací řízení bez uveřejnění:
členové:
Jiří Korec, primátor
Miroslav Adámek, náměstek primátora
Ivo Tuček, oddělení prostorového plánování
Marcela Hájková, Odbor realizace investičního akcí
Pavla Šafaříková, Odbor právní
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Pavel Brada, náměstek primátora
Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Aleš Ambros, oddělení prostorového plánování
Leopold Bednařík, Odbor realizace investičních akcí
Lucie Hofrichterová, Odbor právní
Jana Smutná, Odbor právní
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Usnesení
88/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa",
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 pospisem smlouvy s
vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
č l e n o v é:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Veronika Kočířová, Odbor právní,
n á h r a d n í c i:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí
Romana Červíková, Odbor právní.

Usnesení
89/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na servis výtahů č. 3900110029 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako objednatelem, a společností KONE, a.s., se sídlem Evropská
423/178, 160 00 Praha 6, jako zhotovitelem, na základě kterého s účinností od
1.7.2020 dojde v souladu se smluvní inflační doložkou k navýšení paušální
smluvní ceny za sjednaný servis, údržbu a revize výtahů z 2.042,07 Kč bez
DPH/měsíc na 2.099,23 Kč bez DPH/měsíc
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
Dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování provozní podpory aplikace
VadeMeCum/ProArchiv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností BACH
systems s.r.o., se sídlem Olomouc - Hodolany, Holická 31/N,č.p. 1097, PSČ:
772 00, IČO: 60794097, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je
poskytování provozní podpory aplikace VadeMeCum/ProArchiv, za cenu 90
000 Kč bez DPH ročně,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
91/10R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení Mgr. Kateřiny Soukupové z funkce členky Komise sociální a pro
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zdravotně postižené RMZ,
jmenuje
Jiřího Linku, členem Komise sociální a pro zdravotně postižené RMZ.
Usnesení
92/10R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a knesl kynčl architekti s.r.o. se sídlem
Šumavská 416/15 602 00 Brno IČO: 47912481, jejímž předmětem je
zpracování urbanistické koncepce areálu KNTB pro budoucí využití, za cenu
ve výši 200.000 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a P.P. Architects s.r.o. se sídlem Slovinská
693/29, 612 00 Brno, IČO: 27689778, jejímž předmětem je zpracování
urbanistické koncepce areálu KNTB pro budoucí využití, za cenu ve výši
200.000 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města, dojednáním ostatních náležitostí
smluv a jejich podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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