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Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
15. schůze

27. 7. 2020

Usnesení
1/15R/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
SV STAVEBNÍ ČINNOST s. r. o., Bělidla 1132, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, IČO 05736587, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 906/73 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
celkové výměře do 60 m2 za účelem umístění lešení a kontejneru při zateplení
štítů bytového domu č. p. 704 – 706 na ul. Milíčova ve Zlíně - Malenovicích,
na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s
výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/15R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. j. 21/13R/2020 ze dne 29. 6. 2020 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 35 m2 za účelem obnovy živého plotu
s drátěnou oporou vč. umístění vstupní branky, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
dle podmínek OSaDŘ – Odd. DSŘ, OKaPP“
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 20 m2 za účelem obnovy živého plotu s drátěnou oporou vč.
umístění vstupní branky, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – Odd. DSŘ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
3/15R/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. 1937/2 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o celkové výměře
do 60 m2 za účelem umístění lešení vč. oplocení pro realizaci rekonstrukce
střechy rodinného domu č. p. 84 na ul. Švermova ve Zlíně - Malenovicích, na
dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s
výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OD a OSaDŘ – odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
4/15R/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. 1323/1 k. ú.
Kostlec u Zlína, obec Zlín o výměře 11 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1323/30 k. ú.
Kostelec u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ-odd.
DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/15R/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. 605/1 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o výměře 25 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a
přístupového chodníku k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 95/27
k. ú. Mladcová, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ-odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 4000120536 ze dne 30. 4. 2012
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
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IČO 00283924, jakožto půjčitelem,
, jakožto dosavadním vypůjčitelem a
jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je změna
osoby na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 591/1 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o celkové výměře 6 m2 z
, oba bytem
a změna účelu výpůjčky z
vybudování přístupu na pozemek p. č. 591/195 k. ú. Mladcová na vybudování
sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 591/195 k. ú. Mladcová, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
7/15R/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. 38/2 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře 5 m2 za
účelem vybudování sjezdu z komunikace k novostavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 38/1 k. ú. Prštné, obec Zlín na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ-odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
8/15R/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
WIKTORI s. r. o., Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 25577981,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
2735/56 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 15 m2 za účelem umístění restaurační
zahrádky, související s provozovnou v objektu č. p. 5375 na ul. Podlesí IV ve
Zlíně, na dobu určitou, do 31. 12. 2025, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemku a společností Tenisový klub Zlín, z. s., Hradská 854, 760
01 Zlín, IČO 44119127, jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je umístění
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stavby železobetonové nádrže na vodu vč. zpevněných ploch a zatravnění na
části pozemku p. č. 3862/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 250 m2
v rámci realizace stavby „Zásobníková nádrž závlahové vody“ na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
10/15R/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
, E. Servis, s.r.o., IČO 60750081, Lešetín IV 708, 760 01 Zlín,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
3191/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 120 m2 za účelem vybudování 10
parkovacích stání na ul. Lešetín IV, Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
kdy stavba bude realizována nejpozději do 31. 12. 2021 s tím, že po
vybudování parkovacích stání budou uzavřeny s jednotlivými vypůjčiteli
smlouvy o nájmu na jimi užívané parkovací stání a výpůjčka zůstane pro
veřejná parkovací stání, která budou mít povinnost vypůjčitelé udržovat, dle
podmínek OSaDŘ, OD, OMZ, OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
11/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
E. Servis, s.r.o., IČO 60750081, 760 01 Lešetín IV 708, Zlín,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3191/1 k.
ú. Zlín, obec Zlín o výměře 67,5 m2 za účelem umístění 6 parkovacích stání
(každý žadatel 2 parkovací stání), na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
nájemné ve výši 360,- Kč/m2/rok bez DPH, dle podmínek OSaDř, OD, OMZ,
OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jakožto
oprávněným a
oba bytem
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jakožto investorem,
jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – plynárenské
zařízení v rámci akce „NTL plynovodní přípojka, plynofikace RD v ulici
Jarolímkovo náměstí č. p. 120 v obci Zlín, místní části Malenovice“, na dobu
neurčitou, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v
Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1934/21 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
13/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín-Bří Sousedíků, Město, přel.
kabel. NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 980/59, p. č. 980/64 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
14/15R/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 v rámci akce „Zlín, p. Hrančík,
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. 3504/2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/15R/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
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oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení VN, rozvaděče, trubky HDPE v rámci akce „Zlín,
propojovací vedení VN 723-VN 214“, 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. 1056/11, p. č. 1056/12, p. č. 1058/6, p. č.
1090/40, p. č. 1090/67, p. č. 3542/1 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
16/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení VN, přípolož trubek HDPE v rámci akce „Zlín,
VN202, kab. VN T3-T4, obnova“, 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. 1990/21, p. č. 1990/28, p. č. 1990/47, p. č.
1990/48, p. č. 1990/52, p. č. 1990/61, p. č. 1990/64, p. č. 4120/37, p. č.
4120/38, p. č. st. 6637/2, p. č. st. 6651 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/15R/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 „Prštné, p. Návoj, 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.
1027/73 k. ú. Prštné, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
18/15R/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.
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Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení VN a telekomunikační síť v rámci akce „Zlín, ul.
Sadová, kabel VN + TS“, 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. 293/1, p. č. 295/1, p. č. 3565/24, p. č. 3565/25 k. ú. Zlín,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
19/15R/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
– venkovní vedení NN v rámci akce „Zlín, p. Fagulec, úprava venk. vedení
NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
2334/2, p. č. 3491/1 k. ú. Zlín a p. č. 555/13 k. ú. Mladcová, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
20/15R/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 „Zlín-Vodní, Město
Zlín, přel. kab. ved. VN, 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. 122/3, p. č. 122/4, p. č. 132/4, p. č. 3565/17,
p. č. 3565/19, p. č. 3565/33, p. č. 3565/56, p. č. 6979 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně 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 INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755
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01 Vsetín, IČO 25352288, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je uložení
a provozování distribuční soustavy – optického kabelu v rámci akce „OK
INTERNEXT 2000, s.r.o., Zlín, ul. U Splavu“, 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. 3162 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
22/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 02/20 k nájemní smlouvě č. 160081746 ze dne
30.12.2008, jehož předmětem bude snížení výměry předmětu nájmu u
pozemků p. č. 297/1 z výměry 590 m2 nově na výměru 40 m2 a p. č. 297/2 z
výměry 160 m2 nově na výměru 150 m2 oba k. ú. Prštné, obec Zlín

Usnesení
23/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 619/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře do 700 m2 k údržbě zeleně

Usnesení
24/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 3124/3 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 35 m2 za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p. 2077 na ul. Podvesná VIII ve Zlíně vč. zpevněných
ploch

Usnesení
25/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3768/21 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 115 m2 za účelem vybudování dvou sjezdů z komunikace na
pozemek p. č. 3768/16 k. ú. Zlín ve vlastnictví žadatele vč. úpravy chodníku,
svahování a údržby zeleně

Usnesení
26/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 439/10 a p. č. 425/5 k. ú. Prštné, obec Zlín
o celkové výměře do 110 m2 za účelem zajištění přístupu stavební techniky
na pozemek p. č. 427/2 k. ú. Prštné, umístění zařízení staveniště vč. odstavení
stavební techniky v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům tř. T. Bati“

Usnesení
27/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000180363 ze dne 6. 8.
2018, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Lesy České republiky,
s. p., se sídlem Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO 42196451, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
prodloužení doby výpůjčky části pozemku p. č. 370/1 k. ú. Malenovice u
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Zlína, obec Zlín o výměře 300 m2, a to do 31. 12. 2021
Usnesení
28/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 400/107 k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové
výměře do 20 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p.
č. st. 463 k. ú. Prštné, obec Zlín, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
29/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 80 m2 za účelem vybudování parkovacího stání, přístupového
chodníku, výsadby živého oplocení a umístění vstupní brány

Usnesení
30/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 45 m2 za účelem využívání zelené plochy k bytové jednotce č. 1
bytového domu č. p. 1453

Usnesení
31/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/40 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 100 m2 za účelem výsadby živého oplocení a parkovacích stání
před bytovým domem č. p. 913 na ul. Krátká

Usnesení
32/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 972/41 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře do 15 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro půldomek č.
p. 1755 na ul. Buková ve Zlíně

Usnesení
33/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout, propachtovat část pozemku p. č. 2126/1 o výměře 967 m2
k. ú. Zlín, obec Zlín včetně zahradního domku, jehož součástí je pergola pro
komunitní zahradu

Usnesení
34/15R/2020

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

Usnesení
35/15R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout pozemek p. č. 2204 o výměře 472 m2 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu
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Usnesení
36/15R/2020

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 3247/15 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 72 m2 k zahrádkářskému účelu a stavbě přístřešku na nářadí

Usnesení
37/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako příkazcem a společností Technické služby Zlín,
s.r.o., Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín, IČO 60711086, jako příkazníkem
za účelem zprostředkování výkupu pozemků uvedených v příloze pro IV.
etapu skládky Suchý důl, a to za cenu 1.000 Kč bez DPH za hodinu do
maximální výše 200 tisíc Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 1461, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Kudlov, obec Zlín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 2, IČO 69797111 do vlastnictví statutárního města Zlína, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924

Usnesení
39/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
snížení výše nájmu o 30 % za 3 měsíce a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu
č. 4000 204270 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností Artrium
s.r.o., Sokolská 3924, 760 01 Zlín,IČO 06052673, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je snížení výše nájemného z nájmu prostor sloužících podnikání v
budově č. p. 1, která je součástí pozemku p. č. st. 3 k. ú. Zlín, obec Zlín, na
základě podané žádosti pro výstavy „Giganti doby ledové“ a „Božena
Němcová - Babička“
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
40/15R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 48/13R/2020 ze dne 29.06.2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje uzavření dohody o stavebních úpravách mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto pronajímatelem, společností ROSA market s.r.o., Jožky
Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČO 25506641, jakožto nájemcem a
Josefem Pechalem, bytem Těchlovská 941, 763 12 Vizovice, IČO 12745529,
jakožto podnájemcem, jejímž předmětem je souhlas s provedením stavebních
úprav v budově č. p. 4009, na ul. Dřevnická ve Zlíně, která stojí na pozemku
p. č. st. 4861 na náklady podnájemníka"
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schvaluje
uzavření dohody o stavebních úpravách mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem,
společností ROSA market s.r.o., Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž,
IČO 25506641, jakožto nájemcem a Josefem Pechalem, bytem Těchlovská
941, 763 12 Vizovice, IČO 12745529, jakožto podnájemcem, jejímž
předmětem je souhlas s provedením stavebních úprav v budově č. p. 4009, na
ul. Dřevnická ve Zlíně, která stojí na pozemku p. č. st. 4861 na náklady
podnájemníka, přičemž SMZ se zaváže, že nájemci nebude dána bezdůvodná
výpověď smlouvy po dobu 3 let ode dne podpisu této dohody a v případě
odůvodněné výpovědi smlouvy ze strany SMZ či nájemce bude
podnájemníkovi garantováno přednostní právo na nájem těchto nebytových
prostor po dobu 3 let.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
41/15R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 32/11R/2020 ze dne 01.06.2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor v 1. nadzemním
podlaží (místnost č. 131) o výměře 65,79 m2 v budově č. p. 1., která je součástí
pozemku p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vzdělávacích
kroužků pro děti"
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží (místnosti č. 105
a 106) o celkové výměře 45,92 m2 v budově č. p. 1., která je součástí pozemku
p. č. st. 3 (ul. Soudní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem vzdělávacích kroužků
pro děti.

Usnesení
42/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o stavebních úpravách mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností EXPLICIT REALITY s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha
10, IČO 06816860, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je udělení souhlasu
s provedením stavebních úprav spočívajících v demontáži stávajících topných
těles, instalaci tepelného čerpadla k vytápění a rekuperaci vzduchu v budově
č. p. 4211 - 4217 na ul. Dlouhá ve Zlíně, která stojí na pozemku p. č. st. 6140/1,
na náklady nájemce
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
43/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemních smluv mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a obchodní
korporací Teplárna Zlín, s.r.o., se sídlem Hlavničkovo nábřeží 650, 760 01
Zlín, IČ: 08803455, jejímž předmětem je ukončení nájemních smluv na
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pronájem prostor a technologií v nich umístěných, kdy vždy každá ze stran
této dohody je v jednotlivých smlouvách jak na straně nájemce, tak
pronajímatele, dle zdůvodnění,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním veškerých
podrobností předmětné dohody a jejím uzavřením.
Usnesení
44/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby o
velikosti 1+kk v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně panu
za podmínky vrácení
stávajícího bytu č.
v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně
b) udělení výjimky z Pravidel a přijetí aktualizace žádosti o nájem bytu pro
seniory a zdravotně postižené osoby paní
,
c) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 1+kk v domě čp.
4786 na ul. Středová ve Zlíně paní
, za podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v domě čp.
4786 na ul. Středová ve Zlíně
d) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 2+kk v domě čp.
4786 na ul. Středová ve Zlíně paní
za podmínky vrácení stávajícího bytu č.
v domě čp.
4786 na ul. Středová ve Zlíně
e) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4786 na ul. Středová
ve Zlíně panu
z
důvodů uvedených v důvodové zprávě k tomuto materiálu a za podmínky
vrácení stávajícího bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně
f) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
panu
,
zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
,
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.
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) udělení výjimky z Pravidel a uzavření smlouvy o nájmu bytu (na základě
mimořádného přidělení 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.
o velikosti 1+ kk v domě
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čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně na dobu určitou 1/2 roku za nájemné ve výši
79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností
nejpozději od 1. 10. 2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv o nájmu, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
45/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
podání výpovědi z nájmu bytu č.
v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve
Zlíně, který má v nájmu paní
a v případě nevrácení bytu po uplynutí výpovědní doby podání
žaloby o vyklizení bytu
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětné
výpovědi

Usnesení
46/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4699
na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 31. 7. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000191282 ze dne
25.10.2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je snížení výměry bytu č.
v domě č.p. 4699 na ul. Okružní ve
Zlíně o 1 m2 a vrácení uhrazeného přeplatku na nájemném ve výši 795 Kč za
období od 1.11.2019 - 31.8.2020, s účinností od 1.9.2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000190006 ze dne
21.1.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.6.2019 mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jehož předmětem je prodloužení nájmu bytu č.
v
domě čp. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně
schvaluje
v případě nevrácení bytu č.
v domě č.p. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve
Zlíně statutárnímu městu Zlínu jako pronajímateli podání žaloby o vyklizení
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bytu na paní
Usnesení
48/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 407 v domě č. p. 5258 na ul. Slezská ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem,
která je zaregistrována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
b) uzavření smluv o nájmu bytů č. 330, 804, 904 v domě č. p. 4699 na ul.
Okružní ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto
nájemci, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt, a to
postupně v pořadí a za dalších podmínek dle příloh č. 2 až 4 k tomuto usnesení
c) uzavření smluv o nájmu bytů č. 212, 805, 1109, 1207,1212, 214, 322, 926,
1014, 1022, 1025, 1216, 1224, 1225 v domě č. p. 4786 na ul. Středová ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci,
kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí a za dalších podmínek dle příloh č. 5 až 18 k tomuto usnesení
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
49/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s úpravou bytu č. 425 v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve
Zlíně, spočívající ve vybourání bytového jádra, provedení elektroinstalace a
vodoinstalace, provedení nových obkladů a dlažby, opálení zárubní a
provedení omítek, nájemci panu
na jeho náklady.

Usnesení
50/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu se změnou účelu užívání stavby z bytového domu čp. 1149
na pozemku st. p. 1204 na ul. Zálešná III ve Zlíně, o dvou bytových jednotkách
na dva rodinné domy čp. 1149 na pozemku p. č. st. 1204/1 a čp. 7208 na
pozemku p. č. st. 1204/2 v k. ú. Zlín a s tím spojeným vypořádáním bytového
spoluvlastnictví s podmínkou zachování předkupního práva ve prospěch
statutárního města Zlína na nově vzniklých domech čp. 1149 a čp. 7208 na ul.
Zálešná III ve Zlíně.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem tohoto souhlasu

Usnesení
51/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2003 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO
26295563, jakožto pronajímateli a
bytem
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, jakožto nájemci, jehož předmětem je snížení počtu osob na
straně nájemce k bytu č. v domě č.p. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o paní
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
52/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 31/2020 – 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
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
53/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
54/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Dohodu k Nájemní smlouvě č. 140060030 ze dne 23.12.2005, ve znění
Dodatků č. 1-17, uzavřené mezi statutárním městem Zlín IČ:00283924 a
obchodní korporací Technické služby Zlín, s.r.o., IČ:60711086, jejíž
předmětem je posunutí splatnosti faktur nájemného za měsíce březen až
červen 2020, a to do 31. 12. 2020
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Bedřicha Landsfelda dojednáním podmínek
Dohody a jejím podpisem

Usnesení
55/15R/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 "Dílčí oprava vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy I. etapa".
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
Blanka Semelová, Odbor právní
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náhradníci:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
Usnesení
56/15R/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 „Rámcová smlouva na instalatérské a topenářské práce v
bytových domech a objektech v majetku statutárního města Zlína“,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Jana Smutná, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního

Usnesení
57/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Renovace oken
budovy radnice“, zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy o dílo v zadávacím řízení „Renovace
oken budovy radnice“, a to dodavatele EUROSHOPPING s.r.o., se sídlem
Olomouc, Denisova 291/35, PSČ: 779 00, IČO: 25857975, s nabídkovou
cenou 3 533 109,32 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
58/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Adventní Zlín
2020", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm.
a) zákona č. 137/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Adventní Zlín 2020", a
to dodavatele AGENTURU VELRYBA, s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583,
76001 Zlín, IČO: 26910071, s nabídkovou cenou 2.867.842,40 Kč bez DPH,
a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
59/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o společném postupu přípravy a realizaci stavby mezi
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Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001,
760 01 Zlín, IČO 70934860 a statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
60/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Stavba oplocení u víceúčelového
hřiště Zlín - Kudlov“ mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Pavlem Dobešem, se
sídlem Rozhledy 280, 760 01 Zlín - Jaroslavice, IČO: 15212424, jako
zhotovitelem, za celkovou cenu díla ve výši 123 300,00 Kč bez DPH, a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o spolupráci v oblasti monitoringu kvality ovzduší mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako dodavatelem a Českým hydrometeorologickým ústavem, se
sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha 412-Komořany, 143 06, IČO 00020699
jako ČHMÚ, jejímž předmětem je ujednání o vzájemné spolupráci smluvních
stran v rámci monitoringu kvality ovzduší a dále o spolupráci při podávání
zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší a informování veřejnosti ve znění dle přílohy
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, uzavřením a podpisem této
dohody

Usnesení
62/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 k dohodě o udělení souhlasu s prodloužením užíváním
budovy o 3 roky od podpisu dodatku pro účely bufetu mezi Statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a
Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 76275
Zlín, IČO: 27661989 do 7.9.2023
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem dodatku.

Usnesení
63/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro tvorbu nových
internetových stránek www.zlin.eu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností Checo s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
05572622, jako zhotovitelem, za cenu díla ve výši 319 000,00 Kč bez DPH, a
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
64/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4000181074, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednavatelem a společností ATAK-bezpečnostní služba, s.r.o., se sídlem tř.
T. Bati 1635, 765 02 Otrokovice, IČO: 27698360, jako poskytovatelem, jehož
předmětem je prodloužení doby plnění do 30.9.2020
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
65/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování prodejního
nápojového automatu č. 4100200305 ze dne 29. 5. 2020 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
odběratelem a
jako provozovatelem, jehož předmětem je snížení počtu umístěných
potravinových automatů v budově č.ev. 3586 (objekt šaten) v areálu Stadionu
mládeže na ul. Hradská ve Zlíně ze dvou prodejních potravinových automatů
na jeden prodejní potravinový automat za úhradu 400 Kč měsíčně včetně
DPH, s účinností od 1. 8. 2020
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
66/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění společného postupu při nákupu časových
předplatných jízdenek pro zaměstnance statutárního města Zlína mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 a Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín, IČO 60730153, jakožto dopravcem, jejímž
předmětem je:
- závazek dopravce umožnit za stanovených podmínek zakoupení vybraných
časových předplatných jízdenek ze strany zaměstnanců za polovinu ceny
- závazek statutárního města Zlína zaplatit (z Fondu kulturních a sociálních
potřeb) dopravci druhou polovinu ceny vybraných časových předplatných
jízdenek zakoupených ze strany zaměstnanců statutárního města Zlína
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
67/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a ZOO a zámek Zlín
- Lešná, příspěvkovou organizací, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín Štípa, IČO 00090026, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je:
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- nákup ročních karet: rodiče a 2 děti ve věku 3 -14 let, celkem v počtu 56 kusů
karet, v ceně 1 500 Kč/karta
- nákup ročních karet: rodiče a 3 a více dětí ve věku 3 -14 let, celkem v počtu
5 kusů karet, v ceně 1 700 Kč/karta
- nákup ročních karet: osobní + host, celkem v počtu 39 kusů karet, v ceně 1
300 Kč/karta
- nákup ročních karet: osobní, celkem v počtu 1 kus karty, v ceně 1 000
Kč/karta
- nákup vstupenek do ZOO Zlín pro zaměstnance statutárního města Zlín a
jejich rodinné příslušníky v celkovém objemu 1 106 ks vstupenek dospělých
za kupní cenu jedné vstupenky 100 Kč/osobu a 562 ks vstupenek dětských pro
děti od 3 do 14 let za kupní cenu jedné vstupenky 60 Kč/dítě.
- nákup vstupenek do ZOO Zlín na podvečerní prohlídku zoo dne 18. 9. 2020
pro zaměstnance statutárního města Zlín a jejich rodinné příslušníky v
celkovém objemu 333 ks vstupenek dospělých za kupní cenu jedné vstupenky
100 Kč/osobu a 185 ks vstupenek dětských pro děti od 3 do 14 let za kupní
cenu jedné vstupenky 60 Kč/dítě.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
68/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a STEZOU Zlín,
spol. s r. o., se sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín, IČO 26270986, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je nákup poukazů pro zaměstnance
statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky v celkovém objemu 408
ks poukazů v hodnotě 1 000 Kč za jeden poukaz, vše za kupní cenu 408 000
Kč.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
69/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a Městským
divadlem Zlín, příspěvkovou organizací, se sídlem třída Tomáše Bati 4091,
760 01 Zlín, IČO 00094838, jakožto prodávajícím, jejímž předmětem je:
- nákup ročního předplatného na rok 2021 do Městského divadla ve Zlíně pro
zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky, v celkovém
objemu 34 ks předplatného ze skupin 1, 2, 3, 4, 6, 7,19 a premiérového, vše za
kupní cenu 44 550 Kč
- nákup kuponového ročního předplatného na rok 2021 do Městského divadla
ve Zlíně pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné příslušníky,
v celkovém objemu 18 sad 4 kuponů (jedna sada 4 kuponů v hodnotě 940 Kč),
35 sad 6 kuponů (jedna sada 6 kuponů v hodnotě 1 080 Kč) a 97 sad 10 kuponů
(jedna sada 10 kuponů v hodnotě 1 600 Kč) vše za kupní cenu 209 920 Kč.
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
70/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto kupujícím a Berani Zlín, s.r.o.,
se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín, IČO 25566016, jakožto prodávajícím,
jejímž předmětem je:
- nákup permanentních vstupenek kategorie A na hokejová utkání na sezonu
2020/2021 pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné
příslušníky v celkovém objemu 31 ks (jedna permanentní vstupenka kategorie
A v hodnotě 6 300 Kč), vše za kupní cenu 195 300 Kč
- nákup permanentních vstupenek kategorie B na hokejová utkání na sezonu
2020/2021 pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné
příslušníky v celkovém objemu 33 ks (jedna permanentní vstupenka kategorie
B v hodnotě 4 400 Kč), vše za kupní cenu 145 200 Kč
- nákup permanentních vstupenek stání na hokejová utkání na sezonu
2020/2021 pro zaměstnance statutárního města Zlína a jejich rodinné
příslušníky v celkovém objemu 57 ks (jedna permanentní vstupenka stání v
hodnotě 2 950 Kč), vše za kupní cenu 168 150 Kč.
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
předmětné smlouvy a jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
71/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.4400190034, uzavřené mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
příkazcem a STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o., se sídlem Prostřední 2613, 760 01
Zlín, IČO 25500082,jako příkazníkem, jehož předmětem je rozšíření
předmětu díla o zajištění technického dozoru investora při realizaci přeložek
inženýrských sítí -přeložky plynovodu, sdělovacích kabelů CETIN, UPC a
přeložky kabelů E.ON, posunutí termínu plnění díla do 31.8.2020 a navýšení
úplaty za plnění díla o 119.185 Kč včetně DPH.
pověřuje
Michal Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
72/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro veřejnou zakázku „Infrastruktura do základních škol ve
Zlíně – bezbariérovost“, rozdělenou na část 1 (stavební úpravy) a část 2
(dodávka schodolezů)“, zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm.
b) zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších
předpisů,
- 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.,
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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,
- zadávací řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně – bezbariérovost,
stavební úpravy“,
ruší
zadávací řízení pro část 1 veřejné zakázky (stavební úpravy) „Infrastruktura
do základních škol ve Zlíně – bezbariérovost“, a to v souladu s § 127 odst. 2
písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím
řízení „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně – bezbariérovost, stavební
úpravy“, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem stanovených
případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a
podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro zadávací řízení „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně –
bezbariérovost, stavební úpravy“:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Milan Smola, vedoucí Odboru školství
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Hana Hráčková, Odbor školství
Jana Smutná, Odbor právní
Usnesení
73/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Fun Park FABRIKA“ na pozemcích parc. č. 1119/134 a 3301
v k.ú. Zlín, parkoviště na místě původních budov 24, 25, 26 v bývalém
průmyslovém areálu, a to od 27. 7. 2020 do 26. 8. 2020 v čase od 08:00 do
22:00 hod., pořadatele Tristera s.r.o., IČO: 24736830, se sídlem Nuselská
262/34, 140 00 Praha 4, jejíž jménem jedná
:
1. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a
kulturních podnicích ve znění pozdějších novelizací k uskutečnění akce na
jiném místě než na veřejném prostranství vymezeném přílohou vyhlášky podle
čl. IV odst. 1, konkrétně na pozemcích parc. č. 1119/134 a 3301 v k.ú. Zlín,
2. udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve znění
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pozdějších novelizací podle čl. 4, umožňující konzumaci alkoholických
nápojů na konkrétním veřejném prostranství, tj. na pozemcích parc. č.
1119/134 a 3301 v k.ú. Zlín, u příležitosti konání akce "Fun Park FABRIKA"
po celou dobu jejího konání,
zamítá
pro konání akce „Fun Park FABRIKA“ na pozemcích parc. č. 1119/134 a 3301
v k.ú. Zlín, parkoviště na místě původních budov 24, 25, 26 v bývalém
průmyslovém areálu, a to od 27. 7. 2020 do 26. 8. 2020 v čase od 08:00 do
22:00 hod., pořadatele Tristera s.r.o., IČO: 24736830, se sídlem Nuselská
262/34, 140 00 Praha 4, jejíž jménem jedná
, trvale bytem
udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích ve znění
pozdějších novelizací k ukončení akce na veřejném prostranství po 22. hodině
podle čl. V odst. 1, a to ve 23:00 hodin pro konání letního kina ve dnech 31.
7., 1. 8., 5. 8., 7. 8., 8. 8., 14. 8., 15. 8., 19. 8., 21. 8., 22. 8., 26. 8. 2020 a
koncertu dne 12. 8. 2020.
Usnesení
74/15R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se změnou jmenovitého složení Komise místní části Louky dle důvodové
zprávy a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
75/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření rámcové smlouvy na dodávku dárkových potravinových balíčků
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako objednatelem a Hanou Skácelíkovou, se sídlem Dolečky
II/650, 76314 Zlín - Štípa, IČO: 44124449 jako dodavatelem, na dobu určitou,
a to 2 roky ode dne nabytí účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání finančního
limitu v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH, k zajištění projektu "Jubilanti města
Zlína",
- uzavření rámcové smlouvy na dodávku dárkových potravinových balíčků
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, PSČ 760 01 Zlín,
IČO: 00283924 jako objednatelem a Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, se
sídlem Kvítková 4323, 761 50 Zlín, IČO: 00032255 jako dodavatelem, na
dobu určitou, a to 2 roky ode dne nabytí účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání
finančního limitu v hodnotě 400.000 Kč bez DPH, k zajištění projektu
"Jubilanti města Zlína" a
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí rámcových
smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
76/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Prověření
hospodaření právnických osob zřízených a založených statutárním městem
Zlínem“, část 1, a to dodavatele Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na
Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, nabídková

- 22 -

cena bez DPH: 400 000 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Prověření
hospodaření právnických osob zřízených a založených statutárním městem
Zlínem“, část 2, a to dodavatele Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na
Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, nabídková
cena bez DPH: 380 000 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Prověření
hospodaření právnických osob zřízených a založených statutárním městem
Zlínem“, část 3, a to dodavatele Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na
Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, nabídková
cena bez DPH: 350 000 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Prověření
hospodaření právnických osob zřízených a založených statutárním městem
Zlínem“, část 4, a to dodavatele Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na
Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, nabídková
cena bez DPH: 380 000 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
Usnesení
77/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody a zachování důvěrnosti informací, a to mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a
obchodní korporací Teplárna Kladno s.r.o., IČ 26735865, se sídlem Kladno Dubí, Dubská 257, PSČ 27203, jejímž předmětem je stanovení práv a
povinností stran této dohody v souvislosti s poskytnutím důvěrných informací
s cílem naplnění účelu řečené dohody,
pověřuje
primátora statutárního města Zlína, Ing. et Ing. Jiřího Korce, dojednáním
veškerých podrobností předmětné Dohody a jejím uzavřením.

Usnesení
78/15R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 ze dne 5. 3. 2018,
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 posunutí dílčího termínu z 31. 3. 2020
na nový termín 15.7.2020, posunutí termínu ukončení plnění z termínu 31. 7.
2020 na nový termín 31. 10. 2020,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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