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
3. schůze

3. 2. 2020

Usnesení
1/3R/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 částí pozemků p. č. 3565/45 a p. č. 3565/17 k. ú. Zlín,
obec Zlín o výměře 150 m2 za účelem zařízení staveniště v rámci akce
„Bytový dům Zarámí č.p. 1467“ 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.
dopravy a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o zrušení věcného břemene braní vody mezi statutárním
městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
směňujícím na straně jedné,
, jakožto směňujícím na straně druhé a oprávněným z věcného břemene
a
jako
povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene
braní vody, zřízeného ve prospěch
, na oddělovaných
dílech pozemků p. č. st. 31 a p. č. 90/2 oba k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín
ve vlastnictví
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/3R/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 Zlín Net, a. s., Nad Stráněmi 5656, 760
05 Zlín, IČO 25313428, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti vedení optické sítě v rámci akce „Optická přípojka, Kudlov, ul.
Vrchy“, 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.
1369/1 k. ú. Kudlov, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením
Usnesení
4/3R/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 zřízení služebnosti uložení a provozování
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelová skříň v rámci
akce „Malenovice, Englová, kabel. smyčka NN“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1896/6 k. ú. Malenovice u Zlína,
obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

Usnesení
5/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti uložení a provozování distribuční soustavy komunikační vedení – optický kabel a HDPE trubky v rámci akce „0888/19
FTTH Zlín, BD K Majáku, OK“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012
přes pozemek p. č. 944/3, p. č. 944/7, p. č. 968/14 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem

Usnesení
6/3R/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
01 Vsetín, IČO 25352288, jakožto oprávněným, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti uložení a provozování distribuční soustavy – optického kabelu v
rámci akce „Městská síť INTERNEXT 2000, s.r.o. – Zlín, Příluky, Pekárenská
– Pod Mlýnem“, 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. 1122/1, p. č. 1134/2, p. č. 1524/1, p. č. 1524/2, p. č. 1527, p. č.
1528/1, p. č. 1557/12 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy a jejím podpisem
Usnesení
7/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3186/10 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
21 m2 za účelem předláždění stávajícího chodníku vč. osazení nových
obrubníků a vybudování nového sjezdu k bytovému domu na pozemku p. č.
st. 767 k. ú. Zlín

Usnesení
8/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1170/1 k. ú. Prštné, obec Zlín, o výměře do
60 m2 za účelem vybudování parkovacího stání pro rodinný dům č. p. 151 na
ul. Boční ve Zlíně

Usnesení
9/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 3504/2 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
40 m2 za účelem vybudování pochozí plochy vč. napojení sjezdu u rodinného
domu č. p. 229 na ul. L. Košuta ve Zlíně

Usnesení
10/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 968/14 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do
120 m2 za účelem zařízení staveniště při přestavbě stávajícího objektu
restauračního zařízení, umístěného na pozemcích p. č. st. 7399/2, p. č. st.
7399/3 a p. č. 4428, vše k. ú. Zlín, na bytový dům

Usnesení
11/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/19 k smlouvě o výpůjčce č. 4000151421 ze dne 7.
9. 2015 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a
, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
zúžení předmětu výpůjčky o pozemek p. č. 986/1 k. ú. Štípa, obec Zlín a změna
v osobě vypůjčitele části pozemku p. č. 986/37, k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře
25 m2 z
nově
na

Usnesení
12/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 591/167 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o výměře do 50 m2 pro údržbu zeleně

Usnesení
13/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. 242/19 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
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o výměře 222 m2 k zahrádkářským účelům
Usnesení
14/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 590/23 o výměře 182 m2 a p. č. 589/2
o výměře 26 m2 oba k. ú. Mladcová, obec Zlín k zahrádkářským účelům
včetně oplocení

Usnesení
15/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 370/77 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře
330 m2 k zahrádkářskému účelu

Usnesení
16/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 887/19 k. ú. Lužkovice, obec
Zlín o výměře do 400 m2

Usnesení
17/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/19 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 52
m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného přístavbou
u rodinného domu č. p. 1212 na ul. Zálešná X ve Zlíně

Usnesení
18/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek č. 1/20 k smlouvě o výpůjčce č. 4000191256 ze dne 7.
10. 2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek
domu Tyršova č. p. 915 ve Zlíně – Malenovicích, Tyršova 915, 763 02 Zlín –
Malenovice, IČO 26883562, jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p. č. 860/3 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín o výměru 70 m2 za účelem umístění lešení a zařízení
staveniště při zateplení obvodového pláště bytového domu č. p. 915 na ul.
Tyršova ve Zlíně

Usnesení
19/3R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.4000181547 z
29.10.2018 na prodej části pozemku p.č.1645/27 k.ú.Příluky u Zlína o výměře
do 4500m2,jakožto plochy zastavěné 4 byt.domy v rámci akce “Rezidenční
byty Zlín, Bartošova čtvrť–východ”, mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12,76001 Zlín,IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím
a AIP, spol. s r.o., Dlouhá 5617,76001 Zlín,IČO 46902481,jakožto budoucím
kupujícím,jehož předmětem je změna termínu prodeje z „do 30 dnů po
předložení GP potvrzeného KÚ na takový stupeň rozestavěnosti byt.domu,že
bude již navenek uzavřen obvod.stěnami a střešní konstrukcí a že v budově
rozestavěné jednotky budou uzavřené obvod.stěnami v souladu s §1163
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník“,nově na termín „do 30 dnů po
předložení GP potvrzeného KÚ v době rozestavěnosti byt.domu,kdy bude
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vybudováno 1.PP,které bude částečně pod terénem a strop 1m nad
terénem“,přičemž změna termínu prodeje se týká pouze plochy zastavěné
byt.domy A a B
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000181546 ze dne 29.10.2018 na
pronájem pozemků p.č. 1645/27 a p.č. 1645/2 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře 36 000 m2 v rámci akce “Rezidenční byty Zlín, Bartošova
čtvrť – východ”, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a AIP, spol. s r.o.,
Dlouhá 5617, 760 01 Zlín, IČO 46902481, jakožto nájemcem, jehož
předmětem je snížení výměry předmětu nájmu o 5000 m2, nově na plochu 31
000 m2, na dobu určitou do 31.12.2021, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
účinností dnem uveřejnění dodatku v centrálním registru smluv; s tím, že
plocha 5000 m2 přejde zpět do správy statutárního města Zlína a bude využita
pro budoucí záměry města (např. družstevní výstavbu)
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
20/3R/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 nebytových prostor o výměře 161,98 m2
(nebytový prostor č. 92 a č. 95) nacházejících se v 1. nadzemním podlaží
budovy č.p. 4211 - 4217, na ul. Dlouhá ve Zlíně za účelem dočasného
uskladnění textilu, hygienický potřeb a věcí shromážděných ze sbírky určené
pro humanitární účely, na dobu určitou 29 dnů, s účinností dnem podpisu
smlouvy, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
21/3R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako dárcem a Zlínským krajem,
sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, jako obdarovaným,
jejímž předmětem je darování pozemků p.č. 1799/27, ostatní plocha, o výměře
11 m2, p.č. 77/4, ostatní plocha, o výměře 10 m2, p.č. 138/11, ostatní plocha,
o výměře 11 m2, p.č. 316/2, ostatní plocha, o výměře 27 m2, p.č. 322/18,
ostatní plocha, o výměře 662 m2, p.č. 352/7, ostatní plocha, o výměře 174 m2,
p.č. 498/5, ostatní plocha, o výměře 5 m2, p.č. 3475/11, ostatní plocha, o
výměře 26 m2, p.č. 3530/8, ostatní plocha, o výměře 4160 m2, p.č. 3565/102,
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ostatní plocha, o výměře 26 m2, p.č. 3565/107, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
p.č. 3565/109, ostatní plocha, o výměře 58 m2, p.č. 3565/104, ostatní plocha,
o výměře 71 m2, p.č. 3565/101, ostatní plocha, o výměře 23 m2, p.č.
3565/100, ostatní plocha, o výměře 134 m2, p.č. 3565/99, ostatní plocha, o
výměře 7 m2, p.č. 3565/108, ostatní plocha, o výměře 174 m2, p.č. 3565/103,
ostatní plocha, o výměře 113 m2, p.č. 3565/106, ostatní plocha, o výměře 565
m2, p.č. 3565/110, ostatní plocha, o výměře 1 m2, p.č. 3565/105, ostatní
plocha, o výměře 10 m2, vše k.ú. Zlín, obec Zlín
souhlasí s pověřením
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
22/3R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
usnesení Rady města Zlína č. 51/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 ve znění:
„Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a manžely
jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1 ke dni 31. 1. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu (bezbariérový byt) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a panem
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 5258
na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode
dne 1. 2. 2020,
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a uzavření nájemní smlouvy k jinému bytu v
majetku statutárního města Zlína, v případě nesplnění podmínek na přidělení
bezbariérového bydlení pro paní
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem,
zamítá a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (bezbariérový byt) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a manžely
trvale bytem
, jakožto nájemci, za nájemné ve výši 19,66 - 40
Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy,
b) finanční vyrovnání manželům
, trvale bytem
za uplynulých 22 let.“
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a manžely
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
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domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1 ke dni 29. 2. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu (bezbariérový byt) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem, panem
, jako nájemcem a paní
jako vedlejším účastníkem v případě schválení výjimky dle písm.
c) tohoto bodu, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 5258 na ul.
Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50
Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3.
2020
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a uzavření nájemní smlouvy k jinému bytu v
majetku statutárního města Zlína, v případě úmrtí nájemníka
a
nesplnění podmínek na přidělení bezbariérového bydlení pro paní
,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem,
zamítá
a) uzavření smlouvy o nájmu bytu (bezbariérový byt) mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a manžely
trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu
č.
v domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o velikosti 2 + 1, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 19,66 - 40 Kč/m2/měsíc započitatelné
podlahové plochy bytu,
b) finanční vyrovnání manželům
, trvale bytem
za uplynulých 22 let.
zamítá
udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku
statutárního města Zlína a uzavření nájemní smlouvy k jinému bytu v majetku
statutárního města Zlína, v případě úmrtí nájemníka
a nesplnění
podmínek na přidělení bezbariérového bydlení pro
,
zamítá
podání žaloby proti manželům
trvale bytem
na základě které o výši nájemného u bytu č.
v
domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně rozhodne soud ve výši, která je v místě
a čase obvyklá, a to v případě neuzavření nové smlouvy o nájmu
bezbariérového bytu.
Usnesení
23/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
mimořádné přidělení většího bytu v lokalitě ul. Obeciny ve Zlíně paní
,
zamítá
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína
paní
b) mimořádné přidělení jiného bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby
v majetku statutárního města Zlína panu
, trvale bytem
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zamítá
žádost o rozšíření nájemní smlouvy k bytu č.
panu
Usnesení
24/3R/2020

v domě čp. 4210 ve Zlíně,
a to o

Rada města Zlína
schvaluje
a) 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. 4210 na ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni
29. 2. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě čp. 4202 na
ul. Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou ½ roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3.
2020,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni 29. 2.
2020,
d) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 4204 na ul.
Vodní ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou ½ roku s možností
postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu
a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 79,53
Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3.
2020,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
, oba trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně, o
velikosti 1 + kk, ke dni 29. 2. 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
,
jako nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp.
292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 29. 2.
2020,
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g) uzavření smlouvy o nájmu 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. 5352
na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 3. 2020,
h) uzavření smlouvy o nájmu 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
neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 3. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
25/3R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č. 1
v domě čp. 1353, který stojí na pozemku p. č. st. 1337 (Zálešná XI) v k. ú.
Zlín a obci Zlín;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
26/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
vyřazení žádostí z evidence žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně
postižené osoby z důvodu neprovedených aktualizací dle přílohy č. 1 a vrácení
částky ve výši 1 000 Kč žadatelům, kteří při podání žádosti zaplatili finanční
dar.

Usnesení
27/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu bytu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a Podané ruce o.p.s., se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole,
602 00 Brno, IČO 60557621, jako nájemcem, jejichž předmětem je
prodloužení splatnosti nájemného za měsíce únor až březen 2020 u bytových
jednotek č. 1 a č. 2 v domě čp. 345 na ulici Vodní ve Zlíně do 30. 4. 2020;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
28/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním
nebytových prostor mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Společenstvím vlastníků Podlesí IV 5302 ve
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Zlíně, se sídlem Podlesí IV čp. 5302, 760 05 Zlín, IČO 08735042, jejímž
předmětem je závazek Společenství vlastníků Podlesí IV 5302 ve Zlíně
rozúčtovávat náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor v
domě na ul. Podlesí IV čp. 5302 ve Zlíně dle skutečně pronajatých nebo
vypůjčených prostor a stávajících protokolů o výměře, nikoli dle prohlášení
vlastníka
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
29/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a žadateli o
nájem dle přiloženého seznamu č. 175, jakožto nájemci, jejichž předmětem je
nájem garážových stání na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2020, za
nájemné dle nabídky, s výpovědní dobou dle občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
30/3R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 3/2020 tabulky č.8 až 39 – navýšení a přesuny
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.8 řádek č.2, dle
tabulky č.9 řádek č.2 a dle tabulky č.27 řádek č.1 až 3
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a
čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
31/3R/2020

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

Usnesení
32/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
33/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) podání žádosti statutárního města Zlína, IČO: 00283924, o poskytnutí
dotace od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760
01 Zlín, IČO: 70887306:
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a) ve výši 1 020 000 Kč (17 x 60 000 Kč) jako finančního příspěvku na mzdy
a zákonné pojištění sedmnácti zaměstnanců, kteří budou v roce 2020
vykonávat v pracovním poměru službu v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném,
b) ve výši 150 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve ZlíněPrštném, pro rok 2020,
2) finanční spoluúčast statutárního města Zlína:
a ) ve výši minimálně 10 % na finančním zabezpečení mzdových prostředků
a zákonného pojištění zaměstnanců Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2020,
b) ve výši minimálně 20 % na finančním zabezpečení akceschopnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se
sídlem ve Zlíně-Prštném, pro rok 2020,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem žádosti o poskytnutí dotace.
Usnesení
34/3R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
1. s poskytnutím finanční podpory ve výši 908 000,00 Kč organizaci Za sklem
o.s., se sídlem Vizovice, Pardubská 293, IČO 22901531, na dofinancování
zvýšených nákladů sociálních služeb,
2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako poskytovatelem) a
organizací Za sklem o.s., se sídlem Vizovice, Pardubská 293, IČO 22901531
(jako příjemcem),
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním
podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
35/3R/2020

Rada města Zlína
zamítá
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína a uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s.,
IČO 07092610 se sídlem Bratrská 569/24, 750 02 Přerov, na akci 36 000
Valašských kroků, kterou pořádají dne 16.5.2020 v Hostýnských horách, ve
výši 10.000 Kč.

Usnesení
36/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr "Naše Bílé Karpaty" dle přílohy materiálu, zahájení
přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku do aktuálně vyhlášené výzvy č. 5 programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika za účelem realizace malého projektu "Naše Bílé
Karpaty" v souladu s dotačními podmínkami,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, zajištěním přípravy projektu a žádosti
o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu, podpisem a
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předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s přípravou,
realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace,
souhlasí
- s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu Naše Bílé
Karpaty mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto žadatelem o podporu a garantem projektu a
městem Trenčínem, se sídlem Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO
00312037, jakožto přeshraničním partnerem projektu, jejímž předmětem je
spolupráce na jeho realizaci dle stanovených podmínek Dohody,
- s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění předfinancování projektu "Naše Bílé Karpaty" ve výši do 20 000
EUR po dobu realizace v letech 2020 - 2021 na úhradu výdajů uvedených v
žádosti o podporu a jeho spolufinancování ve výši do 3000 EUR, kdy podíl
finanční podpory je 85 % celkových způsobilých výdajů projektu a na
případné neuznatelné výdaje projektu,
- s pověřením Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem Dohody o
spolupráci partnerů na malém projektu Naše Bílé Karpaty,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.
Usnesení
37/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
projektový záměr "Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně" dle
přílohy materiálu, zahájení přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku do aktuálně vyhlášené výzvy č. 5
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem
realizace malého projektu "Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně"
v souladu s dotačními podmínkami,
pověřuje
Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, zajištěním přípravy projektu a
žádosti o dotaci včetně všech náležitostí dle podmínek dotačního titulu,
podpisem a předložením žádosti a ostatních dokumentů souvisejících s
přípravou, realizací a udržitelností projektu poskytovateli dotace,
souhlasí
- s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu "Za zdravým
pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto žadatelem o
podporu a garantem projektu a městem Trenčínem, se sídlem Mierové
námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO 00312037, jakožto přeshraničním partnerem
projektu, jejímž předmětem je spolupráce na jeho realizaci dle stanovených
podmínek Dohody,
- s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění předfinancování projektu "Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve
Zlíně" ve výši 24.000 EUR po dobu realizace v letech 2020 - 2021 na úhradu
výdajů uvedených v žádosti o podporu a jeho spolufinancování ve výši 4.000
EUR, kdy podíl finanční podpory je 85 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
- s pověřením Ing. Jiřího Jaroše, člena Rady města Zlína, podpisem Dohody o
spolupráci partnerů na malém projektu "Za zdravým pohybem na Stezku
zdraví ve Zlíně",
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.
Usnesení
38/3R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení RMZ č.j. 53/11R/2016 ze dne 30.5.2016 ve znění: "RMZ
jmenuje Magdu Černickou, OdKP, tematickou koordinátorkou prioritní
oblasti 2 Úspěšná a soudržná společnost v rámci Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014–2020",
jmenuje
Soňu Moravcovou, OSV, tematickou koordinátorkou prioritní oblasti 2
Úspěšná a soudržná společnost v rámci Integrovaného plánu rozvoje území
Zlín pro období 2014–2020.

Usnesení
39/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby "PD Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická"
pověřuje
Michala Čížka, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, 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 nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Marie Kunstová, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
40/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Parkoviště Padělky IV a propojovací stezka pro pěší a cyklisty
tř. 2. května - Sokolská",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
uzavřením a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvýhodnější,
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jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
Usnesení
41/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení "Sanace ŽB stropu
nad knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín", a to dodavatele
KKS, spol. s r.o., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, s nabídkovou cenou 2
263 000 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.

Usnesení
42/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava” zadávanou v
otevřeném řízení v souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření Smlouvy o zabezpečení provozu Útulku pro
zvířata v nouzi Zlín – Vršava v zadávacím řízení „Zabezpečení provozu
Útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava“, a to dodavatele Útulek Zlín, z.s.,se
sídlem: Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČO: 08633045, nabídková cena
včetně DPH: 4 288 000,00 Kč a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení
43/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4400160051 na služby
"Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční
napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Projekční kancelář
PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
44/3R/2020

Rada města Zlína
ruší
část usnesení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na
stavební práce „Rekonstrukce komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice“
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ze dne 26. 8. 2019, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám.
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností JASY
Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, zastoupená Viktorem
Syptákem jednatelem, IČO:25860852, "rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce ve výši 2 117 126 Kč bez DPH a méně práce ve výši
318 499 Kč bez DPH".
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na stavební práce
„Rekonstrukce komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice“ ze dne 26. 8.
2019, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o.,
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, zastoupená Viktorem Syptákem
jednatelem, IČO:25860852, předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce ve výši 2 435 625 Kč bez DPH a méně práce ve výši
318 499 Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a
podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
45/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace "Zlín ul. Okružní,
přechod pro chodce a parkoviště TORZO", mezi statutárním městem Zlín, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
, jako
zhotovitelem, za cenu 160 000,00 Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
46/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a
dokumentace provedení stavby na akci "Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod
novými svodidly ul. Anenská" mezi statutárním městem Zlín, se sídlem nám.
Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako objednatelem a zhotovitelem Viadesigne
s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČ: 27696880 za cenu
133 000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním všech potřebných
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
47/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce vody pro pítko na p.č. 53/2 v k.ú. Zlín, v parčíku
na tzv. Lidmilově louce (ulice Sokolská), č. smlouvy dle evidence
provozovatele 45137045/1, mezi statutárním městem Zlín jako odběratelem a
provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární
1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 61859575 a
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pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
48/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako obdarovaným a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, IČO: 49454561 jako dárcem,
jejímž předmětem je nepeněžitý dar pítka pitné vody na pozemku
obdarovaného p.č. 53/2 v k.ú. Zlín včetně vodoměrné šachty s umístěným
vodoměrem a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
49/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výjimku z čl. 7 odst. 3 písm. e) směrnice č. 26/SM/2019, o tvorbě a evidenci
smluv, kterou se zvyšuje finanční limit pro parafování objednávek Městské
policie Zlín členem Zastupitelstva města Zlína, pověřeného řízením Městské
policie Zlín, na 50.000 Kč bez DPH,
ruší
usnesení RMZ č. 80/6R/2018 v části týkající se výjimky ze směrnice č.
7/2014, o tvorbě a evidenci smluv, kterou se zvyšoval finanční limit dle čl. 6
odst. 3, písm. e) pro parafování objednávek Městské policie Zlín členem
Zastupitelstva města Zlína, pověřeného řízením Městské policie Zlín, na
50.000 Kč vč. DPH,

Usnesení
50/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého
ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112 uzavřené dne 26.1. 2018 mezi
objednatelem statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924 a poskytovatelem
Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení V 321, 763 02
Zlín, IČ: 60711086, kterým se upravují ceny za poskytované služby dle
zdůvodnění

Usnesení
51/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smluv o úhradě paušálních nákladů spojených s odlovem černé zvěře
mezi statutárním městem Zlín jako poskytovatelem a pověřeným uživatelem
honitby, tj. • Myslivecký spolek Stráž Zlín, se sídlem Březnice 497, 760 01,
IČO: 48472603 • Honebním společenstvem Mladcová – Paseky, se sídlem
Stráně 26,760 01 Zlín, IČO: 71160612 a v částce 5 000,00 Kč bez DPH za
každý odlovený kus černé zvěře a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem těchto smluv
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Usnesení
52/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001658309 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
71 v domě č.p. 4206 na ulici Vodní ve Zlíně k distribuční soustavě elektrické
energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle ceníku
provozovatele distribuční soustavy
b)uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001659313 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
513 v domě č.p. 4786 na ulici Středová ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy
c)uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001647419 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
10 v domě č.p. 292 na ulici Broučkova ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy
d)uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001665160 mezi statutárním městem Zlínem, náměstí míru
12, 760 01 Zlín, jako žadatelem a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako
provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je připojení bytu č.
428 v domě č.p. 4786 na ulici Středová ve Zlíně k distribuční soustavě
elektrické energie, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 měsíc, za cenu dle
ceníku provozovatele distribuční soustavy
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejímž uzavřením a podpisem

Usnesení
53/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120078 ze dne 30. 11.
2012 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako půjčitelem a Základní školou Zlín, Nová cesta 268,
příspěvkovou organizací, se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa, IČO
71008161, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
výpůjčky pozemků o pozemek p. č. 20, ostatní plocha, o výměře 2287 m2 a o
pozemek p. č. 21/1 zahrada, o výměře 6442 m2, oba k. ú. Štípa, obec Zlín, na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce.
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
54/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Česká pošta,
s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, jako
ČP, na poskytnutí služeb Hybridní pošty, za cenu 720 000 Kč bez DPH (během
čtyř následujících let)
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora města Zlína, dojednáním dalších náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Licenční smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako nabyvatelem a paní
, jako poskytovatelem, za
celkovou cenu 15000 Kč, jejímž předmětem je souhlas s užitím 27 ks
fotografií v knize TESTAMENT - MANIFEST Památník Tomáše Bati;
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy č. 1000180306 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, jehož předmětem je změna platebních podmínek
smlouvy v části hodnoty poukázek za odebrané zboží, a to z původních 200
Kč a 250 Kč na 400 Kč, k zajištění projektu "Jubilanti města Zlína",
- uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy č. 1000180310 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 00032258 jako dodavatelem, jehož předmětem je změna platebních
podmínek smlouvy v části hodnoty poukázek za odebrané zboží, a to z
původních 200 Kč a 250 Kč na 400 Kč, k zajištění projektu "Jubilanti města
Zlína" a
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatků
rámcových smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
57/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem na náměstí
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Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto objednatelem a společností
AGENTUROU VELRYBA s.r.o., se sídlem Obeciny I 3583, 760 01 Zlín, IČO
26910071, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je organizační zajištění
akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019, konané
dne 17.3.2020 v Kongresovém centru Zlín, s celkovou cenou služby ve výši
396.000 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
58/3R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol, dle
přílohy,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
59/3R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
se zapojením do projektu Implementace Krajského akčního plánu II. (IKAP
II.) v programu "Malá technická univerzita".

Usnesení
60/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, dle přílohy.

Usnesení
61/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "O pohár Štípského Beránka" dne 7. 4. 2018 od 8:00 do 15:00
hodin na prostranství v místní části Štípa v okruhu od hřiště ulicemi Panská
cesta, Velikovská, Za Dvorem, K Farmě a zpět pořadatele Sbor dobrovolných
hasičů Štípa, Za Dvorem 591, 763 14 Zlín-Štípa, IČO: 68729782:
- udělení výjimky z OZV č. 33/2004 k uskutečnění na jiném místě než na
veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství v
místní části Štípa v okruhu od hřiště ulicemi Panská cesta, Velikovská, Za
Dvorem, K Farmě a zpět.

Usnesení
62/3R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
zprávu o činnosti výboru Zastupitelstva města Zlína, komisí Rady města Zlína
a správních rad fondů statutárního města Zlína v roce 2019

Usnesení
63/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (ubytování,
stravné, kapesné, cestovní náklady, pojištění) na zahraniční pracovní cestu do
města Lovaň (Belgie) v rámci sítě přenosu OP URBACT III s názvem
Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních talentů pro:
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- Kamilu Gamalovou, projektovou manažerku,
- Evu Manišovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací,
- Pavla Krutila, proděkana pro internacionalizaci Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
- Bernarda Šuláka, vedoucího Centra na podporu integrace cizinců,
- Lukáše Trčku, jednatele Technologického inovačního centra,
- Pavlínu Zapletalovou, regionální projektovou manažerku Regionální
kanceláře CzechInvest pro Zlínský kraj,
- Pavla Komínka, řidiče
ve dnech 10. - 13. 3. 2020.
Usnesení
64/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
přidělení služební platební karty Marcelu Červenému, vedoucímu oddělení
autoprovozu OKP, k úhradám nutných provozních výdajů spojených s
autoprovozem MMZ
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním všech
náležitostí a podpisem dokumentů

Usnesení
65/3R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
společností E-expert, spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory, IČ: 26783762, přičemž předmětem plnění dle této smlouvy
je technicko-ekonomické poradenství za účelem shrnutí potřeb a cílů
statutárního města Zlína v oblasti využití odpadů, základní požadavky na
výkon a funkci zařízení na zpracování odpadu, poradenství v průběhu
předběžných tržních konzultací, a posouzení výsledku předběžných tržních
konzultací, jejichž cílem bude získání informací týkající se výkonových
parametrů zařízení, které jsou k dispozici na trhu a které mohou zajistit
naplnění potřeb zadavatele v oblasti odpadového hospodářství, přičemž plnění
dle této smlouvy bude poskytnuto za cenu ve výši 250 000 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
66/3R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. j. 175/2R/2020 ze dne 20. 1. 2020, kterým
bylo schváleno čerpání finančních prostředků podle platných právních
předpisů pro Tomáše Langa, OKP, na zahraniční pracovní cestu do ruského
města Jaroslavl ve dnech 4. – 8. 2. 2020.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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