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
21. schůze

26. 10. 2020

Usnesení
1/21R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře do 40 m2 k. ú.
Jaroslavice u Zlína, obec Zlín pro rozšíření zahrady a oplocení, za cenu dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
2/21R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 591/216 o výměře
do 180 m2 k. ú. Mladcová, obec Zlín pro zahradu u bytové jednotky č.
v
bytovém domě č. p. 283 na ul. Nadhumení ve Zlíně, za cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH dle podmínek OMS
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 590/115 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře
82 m2
pro
rekonstrukci a rozšíření parkovací plochy k rodinnému domu č. p. 6145 na ul.
Mokrá II ve Zlíně
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
4/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 605/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín o výměře 20
m2
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pro umístění vjezdové brány, oplocení pozemku a
parkování vozidel u rodinného domu
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
Usnesení
5/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemků p. č. 301/5 o výměře 14 m2 a p. č. 235/5 o výměře 43 m2
oba k. ú. Klečůvka, obec Zlín
pro zajištění přístupu na pozemek ve
spoluvlastnictví žadatelek
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
6/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem pozemků p. č. 301/5 o výměře 14 m2, p. č. 235/5 o výměře 43 m2
a p. č. 626/1 o výměře 320 m2 vše k. ú. Klečůvka, obec Zlín
pro zajištění přístupu na pozemek p. č.
236/2 a jeho rozšíření k zemědělskému využití
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
7/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
se směnou částí pozemků p. č. 1446/1 o výměře do 640 m2 a p. č. 1446/3 o
výměře do 90 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín a p. č. 400/1 o výměře do 100 m2 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemky
p. č. 1445/9 a p. č. 1446/5 o celkové výměře 816 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín ve
vlastnictví
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
nesouhlasí
s prodejem částí pozemků p. č. 1446/1 o výměře do 640 m2 a p. č. 1446/3 o
výměře do 90 m2 k. ú. Štípa, obec Zlín a p. č. 400/1 o výměře do 100 m2 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
8/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem částí pozemků p. č. 1475 o výměře do 570 m2, p. č. 276/2 o výměře
do 7 m2 a pozemku p. č. 276/3 o výměře 9 m2 vše k. ú. Štípa, obec Zlín, obec
Zlín
pro rozšíření zahrady a oplocení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
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Usnesení
9/21R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem částí pozemků p. č. 52/2 o výměře do 530 m2, p. č. 52/4 o výměře
do 110 m2, p. č. 52/5 o výměře do 130 m2, p. č. 52/6 o výměře do 25 m2 a p.
č. 52/7 o výměře do 50 m2 vše k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín
pro vybudování předzahrádek k
bytovým jednotkám, chodníku, schodiště, rampy a parkovacích stání
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
10/21R/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. 1346/2 k. ú. Štípa, obec Zlín, o
výměře 22 m2 za účelem vybudování sjezdu a zpevněných ploch k novostavbě
rodinného domu na pozemu p. č. 1444/5 k. ú. Štípa, ve vlastnictví žadatele, 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
11/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 1635730009 ze dne 9. 4. 2003
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p. č. 1566/1 k. ú. Příluky u Zlína,
obec Zlín o umístění neuzamykatelné brány a branky, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ a OMS
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
12/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 01/20 k nájemní smlouvě č. 1725300218 ze dne 20. 12.
2000 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
, jakožto stávajícím nájemcem a
, jakožto přistupujícím nájemcem,
jehož předmětem je zvýšení počtu osob na straně nájemce pozemku p. č. 135
o výměře 330 m2 a části pozemku p. č. 136/1 o výměře 368 m2, oba k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín k zahrádkářskému účelu, za nájemné ve výši 0,894
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce o
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
13/21R/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 částí pozemků p. č. 3846/3 o výměře 249 m2 a p. č.
3849/4 o výměře 40 m2, oba k. ú. Zlín, obec Zlín, 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
14/21R/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 č.p. 3778, Osvoboditelů ve Zlíně, Osvoboditelů
3778, 760 01 Zlín, IČO 29272114, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p.č. 281/9 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do
6 m2 za účelem umístění lešení z důvodu opravy balkonu ve 2. NP domu č. p.
3778 na ulici Osvoboditelů ve Zlíně, na dobu určitou, s účinností od data
podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd.
DSŘ a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
15/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku 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 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
Zlína, obec Zlín o výměře 300 m2 pro umístění staveniště v rámci
rekonstrukce výpustného zařízení Malenovického rybníka, a to do 31. 12.
2021
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
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Usnesení
16/21R/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
„Příluky, p. Vítek, 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. 718/3, p. č. 1536/1 k. ú. Příluky
u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
17/21R/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 Downtown Invest, s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO
03107001, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků
p. č. 1900/3 a p. č. 3499/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 400 m2 pro
zařízení staveniště včetně oplocení pro realizaci stavby „Rezidence
Čepkovská“, za nájemné ve výši 315 Kč/m2/rok, na dobu určitou, po dobu
provádění stavebních prací, nejdéle však do 31. 03. 2021, s výpovědní dobou
1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD, OMS a s podmínkou zachování
průjezdnosti
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Downtown Invest, s.r.o., třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín, IČO 03107001,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
1900/3 a p. č. 3499/3 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 400 m2 za
účelem zařízení staveniště včetně oplocení pro realizaci stavby „Rezidence
Čepkovská“, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací, nejdéle
však do 31. 03. 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD

Usnesení
18/21R/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 OBEK SERVIS a.s., Panelová 289/6, 190 15 Praha 9 - Satalice,
IČO 45476781, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku
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p. č. 979/86 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 904 m2 za účelem
umístění staveniště v rámci „Rekonstrukce objektů č. p. 508 a č. p. 5682 na
třídě Tomáše Bati ve Zlíně“, za nájemné ve výši 540 Kč/m2/rok, na dobu
určitou, po dobu provádění stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2021, s
výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD, OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
zamítá
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 pozemku p.
č. 979/86 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 904 m2 za účelem
umístění staveniště v rámci „Rekonstrukce objektů č. p. 508 a č. p. 5682 na
třídě Tomáše Bati ve Zlíně“, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních
prací, nejdéle však do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd.
DSŘ, OD, OMZ
Usnesení
19/21R/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. 4089/4 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 30 m2 za účelem vybudování veřejných parkovacích stání pro dva
osobní automobily, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ – odd. DSŘ

Usnesení
20/21R/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. 250/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, o
výměře 15 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k nemovitosti č. p.
268 na ul. I. Veselkové ve Zlíně-Malenovicích, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ

Usnesení
21/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p. č. 3191/91 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 50 m2 k zahrádkářskému účelu
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Usnesení
22/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit pozemek p. č. 673/380 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 143 m2 pro příjezd k rodinnému domu a údržbu zeleně

Usnesení
23/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 213/7 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře
167 m2

Usnesení
24/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p. č. 4037/1 k. ú. Zlín,
obec Zlín, jehož předmětem je změna jedné z osob na straně nájemce

Usnesení
25/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat část pozemku p. č. 972/37 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 26 m2 za účelem vybudování přístavby a zpevněné
plochy k rodinnému domu č. p. 1706 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně

Usnesení
26/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/9 k.ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 38 m2
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod přístavbou u rodinného
domu č. p. 1175 na ul. Zálešná IV ve Zlíně

Usnesení
27/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 3247/13 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 70 m2 za účelem vybudování přístavby,
prodloužení chodníku a zpevněné plochy k rodinnému domu č. p. 3188 na ul.
Podvesná XV ve Zlíně

Usnesení
28/21R/2020

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. j. 44/19R/2020 ze dne 29. 9. 2020 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje záměr prodat, vypůjčit pozemky p. č. 673/908 o
výměře 41 m2 a 5704 o výměře 34 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro rozšíření
zahrady"
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit pozemky p. č. 673/908 o výměře 41 m2 a
p. č. st. 5704 o výměře 34 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro rozšíření zahrady u
rodinného domu

Usnesení
29/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat části pozemku p. č. 377 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře do
105 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou komunikace
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Usnesení
30/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. st. 5785 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 15 m2 pro
majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží

Usnesení
31/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1180/2 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do
75 m2 pro sloučení s pozemky p. č. 14/1, p. č. 14/4 a p. č. 15/1 k. ú. Prštné ve
vlastnictví žadatelů

Usnesení
32/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout pozemek p. č. 481/24 k. ú. Louky nad Dřevnicí,
obec Zlín o výměře do 112 m2 pro rozšíření zahrady

Usnesení
33/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit právní subjekt na straně nájemce u pozemku p. č. st. 7649 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o výměře 47 m2 jako plochy zastavěné stavbou občanské
vybavenosti pro vlastníka stavby

Usnesení
34/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.,
Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 26593823, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v II. nadzemním
podlaží budovy č. p. 4886 o výměře 84,45 m2, která je součástí pozemku p. č.
st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem sociální rehabilitace se zaměřením na
neslyšící klienty, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, za
nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
35/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Centrem služeb a podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01
Zlín, IČO 25300083, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 344
o výměře 79,85 m2, která je součástí pozemku p. č. st. 5956, k. ú. Zlín, obec
Zlín, za účelem provozu chráněné dílny, což je registrovanou sociální službou,
od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
36/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Centrem služeb a podpory
Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČO 25300083, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v I.
nadzemním podlaží budovy č. p. 1276 o výměře 627,57 m2 stojící na pozemku
p. č. st. 4299, k. ú. Zlín, obec Zlín za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok a
výpůjčka částí pozemku p. č. 673/73 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
do 2 200 m2 vše za účelem provozování centra denních služeb pro osoby s
mentálním postižením, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
37/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČO 00426326,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budov č. p. 3712 a 3713, které jsou
součástí pozemků p. č. st. 4565 a 4566, k. ú. Zlín, obec Zlín a přístavby
umístěné na části pozemku p. č. 3187/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
275,52 m2, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok a výpůjčka části pozemku p. č.
3187/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře do 100 m2 vše za účelem
azylového zařízení pro osoby bez přístřeší a noclehárnu pro muže, od 1. 1.
2021, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
38/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Zlín, Potoky
3314, 760 01 Zlín, IČO 00426326, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č.
p. 3778 stojící na pozemku p. č. st. 4594, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 55,26
m2 za účelem sběrného místa materiální pomoci pro humanitární a sociální
služby, od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ

-9-

pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
39/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností Handicap Zlín, z.s., Padělky VI 1367, 760 01
Zlín, IČO 46277633, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
1367, která je součástí pozemku p. č. st. 5968, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
157,71 m2 za účelem zajištění sociálních a návazných služeb určených pro
osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a pro seniory, což
je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 400
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
40/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Charitou Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Zlín, IČO
46276262, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v II. nadzemním podlaží budovy č. p. 4886, která je součástí
pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 20,38 m2 za účelem
realizace terénního programu „SAMARITÁN“ a pro zázemí poskytování
registrované sociální služby – kanceláře, od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši
400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
41/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Charitou, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 5352, která je součástí
pozemku p. č. st. 8319, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 187,80 m2 za účelem
zázemí charitní pečovatelské služby, což je registrovanou sociální službou, od
1. 1. 2021, za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
42/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Charitou, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 4057, která je součástí
pozemku p. č. st. 5102, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 153,59 m2 za účelem
provozu středisek – Občanská poradna, zázemí Charitní ošetřovatelské služby,
ekonomického střediska Charity Zlín, což je registrovanou sociální službou,
od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
43/21R/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 Charitou,
Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka nebytových prostor nacházejících se v I. podzemním
podlaží o výměře 52,85 m2 a v I. nadzemním podlaží o výměře 68,5 m2
budovy č. p. 4057, která je součástí pozemku p. č. st. 5102, k. ú. Zlín, obec
Zlín za účelem provozování jídelny pro seniory a Charitní prádelny, což je
registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
44/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Charitou, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 4886, která je součástí
pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 27,63 m2 za účelem
sídla Charity Zlín, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, za cenu
800 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
45/21R/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 Charitou,
Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434, jakožto vypůjčitelem, jejímž
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předmětem je výpůjčka nebytových prostor nacházejících se v I. podzemním
podlaží budovy č. p. 4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 31,69 m2 za účelem provozování Charitního šatníku, což
je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
46/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Charitou, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. a II. nadzemním podlaží budovy č. p. 4789, která je
součástí pozemku p. č. st. 6907, k. ú. Zlín, obec Zlín výměře 541,11 m2 za
účelem provozování Charitního domova pro matky s dětmi v tísni, což je
registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, za cenu 200 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
47/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Charitou, Burešov 4886,
760 01 Zlín, IČO 44117434, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
budovy č. p. 3222 v celém rozsahu o výměře 241,45 m2, která je součástí
pozemku p. č. st. 3796, k. ú. Zlín, obec Zlín, za nájemné ve výši 400
Kč/m2/rok a výpůjčka části pozemku p. č. 3256/24 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
celkové výměře do 3 460 m2 vše za účelem provozování střediska
DOMOVINKA – Centra denních služeb, což je registrovanou sociální
službou, od 1. 1. 2021, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
48/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností NADĚJE,
Stodůlky, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČO 00570931, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem budovy č. p. 3016 v celém rozsahu o výměře
263,48 m2, která je součástí pozemků p. č. st. 3472, k. ú. Zlín, obec Zlín za
nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok a výpůjčka pozemku p. č. 980/73 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o celkové výměře do 807 m2 vše za účelem chráněného bydlení,
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což je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
49/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností NADĚJE, Stodůlky, K Brance 11/19e, 155 00
Praha, IČO 00570931, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 3692
stojící na pozemku p. č. st. 4993, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 263,47 m2 za
účelem provozu sociálně terapeutických dílen, od 1. 1. 2021, za nájemné ve
výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
50/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností NADĚJE,
Stodůlky, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČO 00570931, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem budovy č. p. 349 o výměře 439,70 m2, která je
součástí pozemků p. č. st. 4880, k. ú. Zlín, obec Zlín za nájemné ve výši 400
Kč/m2/rok a výpůjčka pozemku p. č. 980/66 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
35 m2 a pozemku p. č. 980/30 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 40 m2 vše za
účelem sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením, což je
registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
51/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru včetně výpůjčky movitých
věcí a smlouvy o výpůjčce pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností NADĚJE, Stodůlky, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČO
00570931, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem budovy č. p. 5550
v celém rozsahu o výměře 3 670,42 m2 včetně výpůjčky vnitřního vybavení,
která je součástí pozemků p. č. st. 8739, k. ú. Zlín, obec Zlín za nájemné ve
výši 200 Kč/m2/rok a výpůjčka pozemku p. č. 2144/84 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 615 m2, části pozemku p. č. 2144/83 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
do 850 m2 a části pozemku p. č. 2144/79 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 70
m2 vše za účelem provozu domova pro seniory a domova se zvláštním
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režimem „DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ“, což je registrovanou sociální
službou, od 1. 1. 2021, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
52/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Spolkem Pod Křídly,
Družstevní 228, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 70640327, jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v I.
podzemním podlaží o výměře 102,3 m2, v I. nadzemním podlaží o výměře
188,6 m2, v II. nadzemním podlaží o výměře 125 m2 a v III. nadzemním
podlaží o výměře 132,7 m2 budovy č. p. 3848 o celkové výměře 548,6 m2,
která je součástí pozemku p. č. st. 4733, k. ú. Zlín, obec Zlín za nájemné ve
výši 400 Kč/m2/rok a výpůjčka části pozemku p. č. 608/38 k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře do 800 m2 oplocené části zahrady, za účelem poskytování soc.
služby „dům na půl cesty“, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1.
2021, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
53/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR,
Krakovská 1695/21, 110 00 Zlín, IČO 65399447, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním
podlaží budovy č. p. 5302 stojící na pozemku p. č. st. 8345, k. ú. Zlín, obec
Zlín o výměře 266,11 m2 za účelem poskytování sociálně aktivizačních služeb
pro zrakově postižené občany, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1.
2021, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
54/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Společností Podané ruce o.p.s, Brno-střed, Černá Pole,
Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČO 60557621, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem budovy č. p. 1563 v celém rozsahu o výměře 341,90 m2,
která je součástí pozemku p. č. st. 1146, k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem
poskytování kontaktních a terénních služeb konkrétně „Kontaktní centrum ve

- 14 -

Zlíně“ a „Terénní programy ve Zlíně“, což je registrovanou sociální službou,
od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
55/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Společností pro ranou péči, pobočka Olomouc, Nové Sady,
Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, IČO 75095009, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v
II. nadzemním podlaží budovy č. p. 4886 o výměře 14,30 m2, která je součástí
pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem poradny rané péče, což
je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, za nájemné ve výši 400
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
56/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností Tyfloservis, o.p.s, Krakovská 1695/21, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 26200481, jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je nájem nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy
č. p. 4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843, k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 57,09 m2, za účelem sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým
postižením, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021, za nájemné
ve výši 410 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
57/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a smlouvy o výpůjčce
pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Unií Kompas, Pod Stráněmi
2505, 760 01 Zlín, IČO 67028144, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem budovy č. p. 2505 o výměře 332,3 m2, která je součástí pozemku p. č.
st. 2404, k. ú. Zlín, obec Zlín za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok a výpůjčka
částí pozemku p. č. 2865/8 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 166 m2, pozemku
p. č. 2865/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 526 m2, pozemku p. č. 2865/9
k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 279 m2, vše za účelem sociální prevence
pro děti, mládež a rodinu, což je registrovanou sociální službou, od 1. 1. 2021,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
58/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č. p.
292, která stojí na pozemku p. č. st. 923 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Broučkova),
o výměře 25,05 m2

Usnesení
59/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 292,
která stojí na pozemku p. č. st. 923 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Broučkova), o
výměře 32,65 m2

Usnesení
60/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor v I. nadzemním podlaží budovy č. p.
4886, která je součástí pozemku p. č. st. 6843 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul.
Burešov), o výměře 14,20 m2, za účelem poskytování registrované sociální
služby

Usnesení
61/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, jako budoucím povinným ze
služebnosti a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, jejímž
předmětem je závazek smluvních stran uzavřít v termínu do 6 měsíců ode dne
vydání kolaudačního souhlasu stavby "Silniční napojení průmyslové zóny
Zlín - východ a oprav navazujících komunikací" smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti na dobu neurčitou, jejímž obsahem bude povinnost
budoucího povinného ze služebnosti strpět na dotčené nemovitosti p. č.
1567/1, ostatní plocha, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín:
SO 117 Provizorní opatření u železničního přejezdu,
SO 201 Estakádu přes řeku Dřevnici ve Zlíně (zřízení a provozování),
SO 252 Opěrnou zeď u autobusové zastávky (zřízení a provozování),
a to ve prospěch budoucího oprávněného ze služebnosti za úplatu ve výši
10.000,- Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
62/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, jako budoucím povinným ze
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služebnosti a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, jejímž
předmětem je závazek smluvních stran uzavřít v termínu do 6 měsíců ode dne
vydání kolaudačního souhlasu stavby "Silniční napojení průmyslové zóny
Zlín - východ a oprav navazujících komunikací" smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti na dobu neurčitou, jejímž obsahem bude povinnost
budoucího povinného ze služebnosti strpět na dotčené nemovitosti p. č.
1567/1, ostatní plocha, k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín:
- přeložku kabelů společnosti CETIN (zřízení a provozování),
- přeložku sdělovacího vedení společnosti Zlín Net (zřízení a provozování),
- přeložku a výstavbu nového veřejného osvětlení (zřízení a provozování),
- světelné signalizační zařízení (zřízení a provozování),
a to ve prospěch budoucího oprávněného ze služebnosti za úplatu ve výši
10.000,- Kč bez DPH
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
63/21R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 14/20R/2020 ze dne 12. 10. 2020 ve znění:
„Rada města Zlína schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a
trvale bytem
jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu
č.
v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 +
kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 11. 2020“,
schvaluje
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
, jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 292
na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, 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 50 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 11. 2020,
b) 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. 12. 2020
c) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000111941 ze dne 14.
12. 2011 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale
bytem
a panem
, trvale bytem
, jako nájemci, jehož předmětem je snížení počtu osob
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na straně nájemce k bytu č.

v domě čp. 4201 na ul. Vodní ve Zlíně o paní

d) uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a paní
, trvale bytem
, jako nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 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. 12. 2020,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4699
na ul. Okružní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30.11.2020,
f) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4206
na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30.11.2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
64/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
65/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
66/21R/2020

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

Usnesení
67/21R/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
19.10.2020 po dobu uzavření škol, a to tak, aby byl v uvedeném období
realizován provoz MHD podle jízdních řádů odsouhlasených pro období
letních prázdnin, s tím, že DSZO bude monitorovat spoje a v případě potřeby
budou spoje posíleny. Zároveň dle doporučení Krizového štábu statutárního
města Zlína ze dne 15.10.2020, zvážení využití "krátkých" vozů mimo
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dopravní špičku s cílem zaměření se na efektivní hospodaření společnosti
DSZO, ale současně umožnění zachování dostatečných rozestupů při
používání MHD a také omezení nástupu předními dveřmi z důvodu
bezpečnosti zaměstnanců DSZO.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína odpovědného za oblast dopravy,
zajištěním vyhotovení žádosti ve smyslu tohoto usnesení a jejím odesláním
DSZO.
Usnesení
68/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
v souladu s článkem VIII. bod 4. 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:
- rozpočet Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., IČ 60730153, sídlem
Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín (dále jen "DSZO"), včetně vyčíslení
předpokládané účetní ztráty, pro kalendářní rok 2021,
- odhad kompenzace DSZO za veřejné služby v přepravě cestujících pro
kalendářní rok 2021, rozčleněný na paušální platbu kompenzace ve výši 95
760 000,- Kč a odhad skutečného doplatku kompenzace ve výši 54 153 000,Kč, vše při plánovaném počtu cca 4 882 504 km ujetých vozidly DSZO v
rámci územní působnosti statutárního města Zlína a města Otrokovice.

Usnesení
69/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
úpravu Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru "Integrované teritoriální
investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027", ve znění dle přílohy.

Usnesení
70/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - bezbariérovost,
stavební úpravy”, zadávanou v otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení
„Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - bezbariérovost, stavební práce“,
a to dodavatele JASY Vsetín, s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín,
IČO: 25860852, nabídková cena: 3 673 928,20 Kč bez DPH, a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
71/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávka nové
sekačky beze sběru posečené hmoty s pohonem 4x4 – čelní sečení pro Odbor
městské zeleně“, a to dodavatele ZÁLESÍ a.s., se sídlem: Uherskobrodská
119, Luhačovice, 763 26, IČO: 00135143, nabídková cena: 564 900,00 Kč bez
DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Nastanou-li důvody, pro které
nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu, může být k uzavření
smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí,
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s vybraným dodavatelem v
souladu s usnesením č. 53/18R/2020 ze dne 14. 9. 2020
Usnesení
72/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smluv ve výběrovém řízení „Zajištění správy a
užití elektronických certifikátů vzdálenou formou - vzdálené podepisování a
pečetění“, a to dodavatele Software602 a.s., se sídlem: Hornokrčská 703/15,
Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 63078236, s nabídkovou cenou 1 775 000 Kč bez
DPH, a uzavření smluv s tímto dodavatelem.

Usnesení
73/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Klimatizace
kanceláří v 1. NP a 3. NP budovy radnice - MMZ“, a to dodavatele LENGÁL
s.r.o., IČO: 29360358, se sídlem: Holásecká 688/14a, Tuřany, 620 00 Brno,
nabídková cena bez DPH: 1 073 336,43 Kč a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.

Usnesení
74/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
odstoupení od smlouvy o dílo č. 4400200152, uzavřené dne 1.4.2020, mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ:
00283924 jako objednatelem a společností UDIMO spol. s r.o., se sídlem
Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem byla realizace služeb, vypracování "Plánu udržitelné
městské mobility města Zlína ", dle přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím podpisem.

Usnesení
75/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro ÚR, SP a
provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Regenerace panelového
sídliště Zlín - Malenovice - 8. etapa", mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
Marcelou Sedlářovou, se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO:
65795954 jako zhotovitelem, a to za cenu 285 000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení
76/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí mezi CETIN a.s.,se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9, IČO 04084063, jako nabyvatelem a Statutárním městem Zlínem,
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se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jako převodcem, dle
přílohy.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
77/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby "Náhradní výsadba a poskytování následné
péče o výsadbu - Padělky IV ", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností
RoKr servis s.r.o., V Dolině 167, 760 01 Zlín, IČO: 27733262, jako
poskytovatelem, s celkovou cenou za dílo ve výši 113 350,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
78/21R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení č. 25/20R/2020 ze dne 12. 10. 2020, ve znění "Rada města Zlína
schvaluje dohodu o úhradě nákladů na úpravu projektové dokumentace stavby
"Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“, mezi Správou
železnic, státní organizace, IČ 70994234, a statutárním městem Zlínem, IČ
00283924, dle přílohy.",
schvaluje
dohodu o úhradě nákladů na úpravu projektové dokumentace stavby
"Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“, mezi Správou
železnic, státní organizace, IČ 70994234, a statutárním městem Zlínem, IČ
00283924, dle přílohy.

Usnesení
79/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce objektu Mlýnská, č. p. 845” zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Rekonstrukce
objektu Mlýnská, č. p. 845“, a to dodavatele: KKS, spol. s r.o., IČO: 42340802
se sídlem: Zlín, Příluky 386, PSČ 760 01, nabídková cena bez DPH: 8 297
265,00 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
80/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Rekonstrukce objektu Mlýnská, č. p. 845", mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a
společností JL5 spol. s r.o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČO:
28273176, jako příkazníkem, a to za cenu 360.000,00 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
81/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, mezi
statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
vlastníkem a panem
, jako partnerem, jež stanoví vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace v rámci
úseku napojení specifikovaného jako „Prodloužení kanalizace Klečůvka“, dle
zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.

Usnesení
82/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prováděcí smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností
Korelis, s.r.o., se sídlem 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín, IČO: 01443631,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je plnění dílčí veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace ve volných bytech v bytovém domě na ul.
Vodní č. p. 4201-4210 ve Zlíně, za cenu díla 1 279 314 Kč bez DPH.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem prováděcí smlouvy
o dílo

Usnesení
83/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro podlimitní
veřejnou zakázku na služby „Poskytování služeb technických pracovníků ve
vybraných bytových domech v majetku SMZ“,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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Usnesení
84/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o pachtu mezi
, jakožto propachtovatelem a statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pachtýřem,
jejímž předmětem je pacht pozemku p. č. 1321/1 v k. ú. Příluky u Zlína, obec
Zlín na dobu o výměře 2 218 m2, za účelem udržování sídelní zeleně, s
účinností 1.1.2021 na dobu určitou 10 let, s 2 letou výpovědní dobou z důvodu
porušení ujednání smlouvy, za pachtovné ve výši 0,45 Kč/m2/rok,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
85/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako dárcem a Potravinovou banku ve
Zlínském kraji, z.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, IČO: 04024915 jako
příjemcem, jejímž předmětem bude darování 650 ks čokolády Carla;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
86/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností FORM, spol.
s r.o., Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice, IČO: 43964532 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem bude výroba a dodání kusového nábytku pro
Obvodní knihovnu Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín 760 01, za cenu 139
721,30 Kč bez DPH;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
87/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na nákup smaltovaných hrnků mezi statutárním
městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
objednatelem, a společností CUSTOM HOUSE s.r.o., sídlem Rašovi 1,535 01
Turkovice, IČO 02571871, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je dodání
2.000 ks smaltovaných hrnků a zajištění jejich potisku dle dodaných
grafických podkladů na akci Adventní Zlín 2020 za částku 133 960 Kč bez
DPH,
pověřuje
Ing et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy
a jejím podpisem.
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Usnesení
88/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a
AGENTUROU VELRYBA s.r.o., Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO
26910071, jako dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění akce "Vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019"; a následné vypořádání
prokazatelných nákladů spojených s přípravou uvedené akce s dodavatelem.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
89/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení výjimky z Pravidel pro nakládání s veřejnou zelení v majetku
statutárního města Zlína pro provedení výkopu pro stavbu "Studna v sadu
Svobody" na pozemku parc. č. 200/1 v k.ú. Zlín

Usnesení
90/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizace,
Mgr. Ivaně Rejzkové, s účinností od 1. 11. 2020.

Usnesení
91/21R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako nájemcem a společností Alfa
Container Rent s.r.o., Kutnohorská 426, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
IČO 07414838 jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem, doprava,
instalace, čištění a odvoz 4 ks obytných a 2 ks sanitárních kontejnerů (včetně
nezbytného příslušenství) pro zajištění karanténních opatření u osob bez
přístřeší a osob vykázaných; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
6 měsíců, výše nájemného 42 000 Kč bez DPH měsíčně; náklady na dopravu,
instalaci, čištění a odvoz kontejnerů za jednorázovou částku ve výši 56 000
Kč bez DPH.
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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