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
12. schůze

15. 6. 2020

Usnesení
1/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Titique s. r. o., Rašínova 183, 760 01 Zlín, IČO 08510661, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3565/26 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 50 m2 za účelem umístění restaurační zahrádky,
která funkčně souvisí s provozovnou kavárny Titique s. r. o., nacházející se v
budově č. p. 183 na ul. Rašínova ve Zlíně, na dobu určitou, do 31. 12. 2025, s
výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OD, OPP, OMZ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/12R/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. 4905-6, Na Honech ve Zlíně, Na Honech I 4905,
760 05 Zlín, IČO 26924048, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku p. č. 2801/46 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 30 m2 za
účelem vybudování schodiště s rampou a přístupového chodníku k bytovému
domu č. p. 4905-6 na ul. Na Honech I ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ-odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
3/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností
Teplárna Kladno s. r. o., Dubská 257, 272 03 Kladno – Dubí, IČO 26735865,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
1090/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 850 m2 za účelem umístění zařízení
staveniště vč. mobilního oplocení a zpevněné panelové plochy pro hravarijní
opravu propadlého tepelného kanálu parovodu, na dobu určitou, s účinností od
data podpisu smlouvy, po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
4/12R/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
vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1920/8 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín, o výměře 12 m2 za účelem vybudování sjezdu
z komunikace na pozemek p. č. 244/11 k. ú. Malenovice u Zlína, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/12R/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. 1516 k. ú.
Příluky u Zlína, obec Zlín, o výměře 7 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1394/1 a p. č.
1394/16 k. ú. Příluky u Zlína, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek
OSaDŘ – Odd. DSŘ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
6/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem pozemku p. č. 673/960 o výměře 119 m2 a části pozemku
p. č. 768/37 k o výměře 26 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému
účelu, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce dle podmínek OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
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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
– kabelové vedení VN, NN, kabelová skříň, telekomunikační síť a uzemnění
v rámci akce „Zlín, Smetanova, kab. VN a NN, obnova“, na dobu neurčitou,
úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech
dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 1915/1, p. č. 2867/5, p. č.
2880/14, p. č. 3477/2, p. č. 3477/4 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
8/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Zlín, Riverfront Gardens, kabel
NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek
schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č.
3477/2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
9/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce „Klečůvka, p.
Cápík, kabelová přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za
cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj.
19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 128/1 k. ú. Klečůvka, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/12R/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
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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 uložení
a provozování distribuční soustavy – optického kabelu v rámci akce
„INTERNEXT 2000 Zlín, s.r.o., Zlín, Pasecká č.p. 7174“, 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. 2144/33 k. ú. Zlín, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
11/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN v rámci akce „Příluky, p. Sedláček, kabelová
přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
pozemek p. č. 1400/14 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
12/12R/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 na stávajícím sloupu v rámci
akce „Malenovice, Štefek, přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně
jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21.
6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p. č. 577/2, p. č. 578/79 k. ú.
Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
13/12R/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,
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IČO 00283924, jakožto povinným a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jakožto
oprávněným, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN a kabelová skříň NN v rámci akce „Malenovice,
Jirásková, přípojka NN“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve
výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012
přes pozemek p. č. 249/1 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
14/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1/20 k nájemní smlouvě č. 4000203919 ze dne 6. 4. 2020
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a SMO MALENOVICE s.r.o.,
Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČO 05378931, jakožto
nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o pozemek p. č.
860/10 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín a změna trasy vedení vodovodu v
rámci stavby „Bytové domy A1, A2, A3, A4, A5 Zlín – Malenovice“ přes
pozemek p. č. 801/348, p. č. 860/3, p. č. 860/6, p. č. 901/4, p. č. 901/6, p. č.
1875/1, p. č. 1875/3, p. č. 2248/1, p. č. 2412 k. ú. Malenovice u Zlína, obec
Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
15/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr změnit nájemce části pozemku p. č. 1916/32 o výměře 200 m2 (díl 1)
k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín

Usnesení
16/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 400/98 o výměře 300 m2 (díl 9) k. ú.
Prštné, obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
17/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 732/78 o výměře 345 m2, p. č. 732/122
o výměře 143 m2 a p. č. 768/13 o výměře 108 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín k
zahrádkářskému účelu pro vlastníka bytového domu č. p. 4167 na ulici
Obeciny ve Zlíně

Usnesení
18/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek na změnu předmětu nájmu včetně úpravy výměry z
částí pozemků p. č. 732/60 o výměře 36 m2 a p. č. 732/72 o výměře 39 m2
oba k. ú. Zlín, obec Zlín na části pozemků p. č. 732/122 o výměře 60 m2 a p.
č. 768/13 o výměře 60 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín a rozšíření předmětu nájmu
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o pozemek p. č. 732/78 o výměře 50 m2 k. ú. Zlín obec Zlín a k
zahrádkářskému účelu pro vlastníka bytového domu č. p. 4168 na ulici
Obeciny ve Zlíně
Usnesení
19/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek na změnu předmětu nájmu včetně úpravy výměry z
částí pozemků p. č. 732/78, p. č. 732/60 a p. č. 732/72 o celkové výměře 216
m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín na části pozemků p. č. 732/78 o výměře 50 m2, p.
č. 732/122 o výměře 55 m2 a p. č. 768/13 o výměře 68 m2 oba k. ú. Zlín, obec
Zlín a k zahrádkářskému účelu pro vlastníka bytového domu č. p. 4169 na ulici
Obeciny ve Zlíně

Usnesení
20/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek na pronájem části pozemku p. č. 732/78 o výměře 50
m2 k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářskému účelu pro vlastníka bytového domu
č. p. 4170 na ulici Obeciny ve Zlíně

Usnesení
21/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek na změnu předmětu nájmu včetně úpravy výměry z
částí pozemků p. č. 732/60 o výměře 45 m2 a p. č. 732/72 o výměře 25 m2
oba k. ú. Zlín, obec Zlín na části pozemků p. č. 732/122 o výměře 43 m2 a p.
č. 768/13 o výměře 87 m2 oba k. ú. Zlín, obec Zlín a rozšíření předmětu nájmu
o pozemek p. č. 732/78 o výměře 50 m2 k. ú. Zlín obec Zlín k zahrádkářskému
účelu pro vlastníka bytového domu č. p. 4171 na ulici Obeciny ve Zlíně

Usnesení
22/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 732/21 o výměře 340 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
23/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 732/72 o výměře 146 m2 k. ú. Zlín, obec
Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
24/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku p. č. 3877/4 o výměře do 170 m2 (díl 5 a díl
12) k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
25/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku p. č. 3846/3 o výměře 249 m2 a p. č. 3849/4
o výměře 40 m2 (díl 9 + 10) k. ú. Zlín, obec Zlín k zahrádkářským účelům
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Usnesení
26/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 670/160, p. č. 670/159, p. č. 670/26 a p. č.
670/158 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o celkové výměře do 200 m2 za
účelem provedení dočasného výkopu pro vybudování opěrné stěny při stavbě
prodejny Lidl

Usnesení
27/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000120536 ze dne 30. 4.
2012 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem,
jakožto dosavadním vypůjčitelem
a
jakožto novým vypůjčitelem, jehož předmětem je
změna osoby na straně vypůjčitele části pozemku p. č. 591/1 k. ú. Mladcová,
obec Zlín o celkové výměře 6 m2 z
oba bytem
a změna účelu
výpůjčky z vybudování přístupu na pozemek p. č. 591/195 k. ú. Mladcová na
vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 591/195 k. ú. Mladcová

Usnesení
28/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 4000204008 ze dne 29. 5.
2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a společností Lorencova s. r. o., se
sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO 25343700, jakožto vypůjčitelem,
jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky pozemku p. č. 3528/3 k. ú.
Zlín, obec Zlín z 31. 10. 2020 na 30. 4. 2021

Usnesení
29/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p.č. 142/25 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín,
o celkové výměře do 3 m2 za účelem vybudování nájezdové plošiny pro osoby
s omezenou schopností pohybu k nemovitosti č. p. 1054 na ul. Masarykova ve
Zlíně-Malenovicích

Usnesení
30/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku 605/1 k. ú. Mladcová, obec Zlín, o celkové
výměře do 25 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového
chodníku k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 95/27 k. ú.
Mladcová, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
31/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku 1323/1 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 11 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 1323/30 k. ú. Kostelec u Zlína,
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ve vlastnictví žadatele
Usnesení
32/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku 526/27 k. ú. Prštné, obec Zlín, o celkové výměře
do 12 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 526/45
k. ú. Prštné, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
33/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1516 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 13 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace a
přístupového chodníku k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č.
1372/4 k. ú. Příluky u Zlína, ve vlastnictví žadatele

Usnesení
34/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1509/1 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín, o
celkové výměře do 21 m2 za účelem rozšíření sjezdu z komunikace na
pozemek p. č. 1338/18 k. ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví žadatele a
vybudování přístupového chodníku

Usnesení
35/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr na změnu výměry výpůjčky nebytových prostor nacházející se v 1.
nadzemním podlaží budovy č. p. 5302 stojící na pozemku p. č. st. 8345 (ul.
Podlesí IV), k. ú. Zlín, obec Zlín, z celkové výměry 103,06 m2 na 108,11 m2
pro stávajícího uživatele

Usnesení
36/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v 1. nadzemním
podlaží budov č. p. 3712 a 3713, které jsou součástí pozemku p. č. st. 4565 a
4566 a přístavby umístěné na části pozemku p. č. 3187/9 v k. ú. Zlín, obci Zlín
(ul. Hornomlýnská) o celkové výměře 275,52 m2 pro stávajícího uživatele do
31. 12. 2020.

Usnesení
37/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a Zlínským kreativním klastrem, z.s., Univerzitní
2431, 760 01 Zlín, IČO 01365258, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
ukončení nájmu nebytových prostor v I. nadzemním podlaží (místnosti č. 104,
105, 106, 107, 108, 109) budovy č. p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně o výměře 91,5
m2, dohodou ke dni 30. 06. 2020;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

-8-

Usnesení
38/12R/2020

Rada města Zlína
nesouhlasí
se zrušením předkupního práva pro statutární město Zlín u bytové jednotky č.
1 v domě čp. 3175, který stojí na pozemku p. č. st. 3844 v k. ú. Zlín a obci
Zlín (Zálešná X);
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.

Usnesení
39/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
mimořádné přidělení bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
Zlín, jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem bytu v domě čp. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně, o
velikosti 1+kk, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 25 Kč/m2/měsíc
započitatelné podlahové plochy bytu, za podmínky účinnosti darovací
smlouvy uvedené v další části tohoto usnesení,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi panem
, jako dárcem a statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako obdarovaným, jejímž
předmětem je darování jednotky č. 4626/913 (byt o velikosti 1+0) v domě čp.
4618 - 4630, který stojí na pozemcích p. č. st. 6568, p. č. st. 6574, p. č. st. 6576
a p. č. st. 6582 a podílu na společných částech domu čp. 4618 - 4630 ve výši
id. 27/3897, k. ú. Zlín, obec Zlín (ul. Dětská),
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
40/12R/2020

Rada města Zlína
zamítá
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
, jako nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu o sklepní kóji,
schvaluje
a) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000170535 ze dne 24.
4. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a manžely
jako
nájemci, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
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, jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp. 344 na ul. Nad
Ovčírnou IV ve Zlíně, o velikosti 2+kk na dobu určitou do 21.3.2022, za
nájemné ve výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
41/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) vyřazení žadatelů o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, z důvodu neprovedených aktualizací
žádostí;
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č.
4000191658 ze dne 29.11.2019. mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
, jako nájemcem, jehož
předmětem je prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu bytu zvláštního
určení č.
v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, a to do
31. 12. 2020;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem,

Usnesení
42/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
pana
b) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4201-4210 na ul.
Vodní ve Zlíně paní
,
c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 4786 na ul. Středová
ve Zlíně paní
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
zamítá
a) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4201-4210 na ul
Vodní paní
b) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4201-4210 na ul
Vodní paní
,
c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domech v lokalitě ulic Podlesí
nebo Vodní panu
d) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v jiné lokalitě paní
,
e) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4786 na ul Středová
paní
,
f) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk paní
bytem
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Usnesení
43/12R/2020

Rada města Zlína
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 nájemci, 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. 7. 2020,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
, jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni
30. 6. 2020,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
jako nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp.
292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 6.
2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohod, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
44/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
prominutí úhrady nájemného vč. záloh na služby ve výši 10 026 Kč
za období únor až duben 2020 za pozdě
předaný byt č. v domě čp. 4210 na ulici Vodní ve Zlíně po ukončení nájmu.

Usnesení
45/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) odložení úhrady dvou plateb měsíčního nájemného vč. služeb za užívání
bytu č. 5 v domě čp. 3261 na ulici Obeciny ve Zlíně do 31. 12. 2020
b) uzavření dodatku č. 7/2020 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000171216 ze dne
18. 9. 2017 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a manžely
, jako nájemci, jehož
předmětem je prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. v domě čp. 3261 na ul.
Obeciny ve Zlíně do 31. 12. 2020 a odložení úhrady dvou plateb měsíčního
nájemného vč. služeb za užívání bytu do 31. 12. 2020;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
úpravu bytu č. 10 v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně, spočívající ve
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výměně vany za sprchový kout, a to za finanční spoluúčasti nájemce pana
, s tím, že statutární město Zlín uhradí demontáž vany a nájemce
uhradí nákup, montáž a práce spojené s montáží sprchového koutu, vše dále
za podmínky kontroly průběhu prováděných úprav technikem oddělení správy
bytových domů, uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu
Usnesení
47/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001711250 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.
503 v domě č.p. 4057 na ulici Zálešná I 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
48/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáže
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
b) záměr vyměnit garáž označenou č. 1786 v budově bez č.p./č. ev., která je
součástí pozemku p. č. st. 2762/1 (Zálešná VI) v k. ú. Zlín, obci Zlín, za garáž
označenou č. 1791 v budově bez č.p./č. ev., která je součástí pozemku p. č. st.
2762/6 (Zálešná VI) v k. ú. Zlín, obci Zlín, za nájemné ve výši 700 Kč/měsíc
+ DPH, s podmínkou zaplacení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného vč. DPH.

Usnesení
49/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) 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. 1/2020, jakožto nájemci, jejichž
předmětem je nájem garážových jednotek na dobu neurčitou s účinností od 1.
7. 2020, za nájemné dle nabídky, s výpovědní dobou dle občanského zákoníku
b) uzavření dohody o ukončení nájmu garážové jednotky mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem na náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
garážové jednotky č. 26 v budově č. ev. 3561, která stojí na pozemku p. č. st.
8418, k. ú. Zlín, (Podlesí IV ve Zlíně) ke dni 30. 6. 2020,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu garážové jednotky mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu garážové jednotky č. 34 v budově č. ev. 3559, která stojí na pozemku
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p. č. st. 8402, k. ú. Zlín, (Podlesí IV ve Zlíně) ke dni 30. 6. 2020,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, IČO 00283924,
jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
garážového stání č. 95 v budově č. p. 4697, která je součástí pozemku p. č. st.
6643, k. ú. Zlín, (garáž G 18, ulice Středová - Okružní ve Zlíně) ke dni 30. 6.
2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv/dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
50/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 25/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek
2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.5 řádku č.2
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísel
řádku uvedeným v bodě č.2 tohoto usnesení

Usnesení
51/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
52/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1549/2 k.ú.
Štípa o výměře 1 011 m2 mezi příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín Lešná, IČ: 00090026, a
, na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.

Usnesení
53/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč organizaci Krajská rada
seniorů Zlínského kraje, p.s., se sídlem Zlín, Kvítková 4323, IČO 02250365,
na akci III. Sportovní hry seniorů ve Zlíně,
2. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
Zlín, náměstí Míru 12, IČO 00283924 (jako dárcem) a organizací Krajská rada
seniorů Zlínského kraje, p.s., se sídlem Zlín, Kvítková 4323, IČO 02250365
(jako obdarovaným),
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
předmětné darovací smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Odborovou organizaci
MP Zlín, se sídlem Santražiny 3312, 760 01 Zlín, IČ 22846565, č. účtu:
2900996367/2010, Fio banka a.s.,
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2) uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, jako dárcem a Odborovou
organizaci MP Zlín, se sídlem Santražiny 3312, 760 01 Zlín, IČ 22846565,
jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
20.000 Kč za výlučným účelem podílet se na úhradě nákladů spojených s
realizací dvou týdenních turnusů příměstského tábora pro děti zaměstnanců
statutárního města Zlína,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
55/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 002839, jako dárcem a organizací Junák český skaut, středisko Malenovice Zlín, z.s., se sídlem Milíčova 704, 763 02
Zlín, IČO 61716871, jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 15 000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených se
zabezpečením rozvozu potravin, léků, zdravotnických potřeb a roznosu obálek
s rouškami pro seniory ve věku nad 70 let včetně pro statutární město Zlín v
době vyhlášeného nouzového stavu,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
56/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Směrnici o finanční kontrole ve znění dle přílohy

Usnesení
57/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Pravidla pro kontrolu pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku,
nakládání s hotovostí, a pro zadávání některých veřejných zakázek malého
rozsahu, školskými příspěvkovými organizacemi, zřizovanými statutárním
městem Zlínem, ve znění dle příloh.

Usnesení
58/12R/2020

Rada města Zlína
ruší
Ceník služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína
schválený Radou města Zlína dne 23. 3. 2020 pod číslem usnesení
111/6R/2020 s účinností od 1. 4. 2020
schvaluje
Ceník služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína s
účinností od 1. 7. 2020 dle přílohy

Usnesení
59/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
nařízení statutárního města Zlína č. ../...., kterým se mění nařízení č. 5/2017,
kterým se vydává tržní řád, dle přílohy č. 1.
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Usnesení
60/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Úpravy interiéru Obvodní
knihovny, Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín"
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém
řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a
uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí
Miloslava Sedláčková, Odbor právní Jiří Hospodka, Oddělení správy
nebytových domů
náhradníci
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Jitka Jalůvková, Odbor realizace investičních akcí
Blanka Semelová, Odbor právní
Miloslav Trčala, Oddělení správy nebytových domů

Usnesení
61/12R/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 úklidových služeb 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 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
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, Odbor majetkové správy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Blanka Semelová, Odbor právní

- 15 -

Usnesení
62/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o stanovení individuálních cen mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Komerční
bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 45317054,
jehož předmětem je účtování individuálních cen za vybrané bankovní služby,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 8072697613, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako pojistníkem a ČSOB Pojišťovnou, členem holdingu ČSOB, se
sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO
45534306, jako pojistitelem, jehož předmětem je změna přílohy č. 12 - seznam
organizačních složek, změna přílohy č. 13 - seznam příspěvkových organizací,
úprava hodnot majetku a snížení pojistného o 65.252,- Kč/rok, doplnění a
upřesnění textace u pojištění parkovacích automatů a pojištění odpovědnosti z
provozu skládky Suchý důl,
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku a jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
64/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Zlínem
jako objednatelem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924 a
Ing. Rudolfem Nečasem, jako zhotovitelem, se sídlem Fügnerovo nábřeží
5476, 760 01 Zlín, IČ 18172466.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
65/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dílo "Záchytné parkoviště P+R
Vršava", mezi statutárním městem Zlín, se sídlem na náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT
GROUP a.s se sídlem na ulici Štefánikova 167, 760 01 Zlín jako zhotovitelem,
jehož předmětem je prodloužení doby ukončení díla do konce června 2020.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho podpisem

Usnesení
66/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400180097, uzavřené mezi
statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s., IČO:
45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto
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zhotovitelem, na realizaci stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”,
jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavebních prací - do
31.8.2020
jmenuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
67/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako žadatelem a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9- Libeň,jako provozovatelem sítě elektronických
komunikací (SEK), jejímž předmětem je zajistit překládku dotčené části SEK
za úplatu ve výši 184 039,- Kč.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy

Usnesení
68/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924 jako žadatelem a společností INTERNEXT 2000, s.r.o., se sídlem
Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČO 25352288 jako provozovatelem sítě
elektronických komunikací (SEK), jejímž předmětem je zajistit překládku
dotčené části SEK v rámci akce "Zlín_II/490: propojení R49 - I49 -3. úsek
"Obchvat Zálešné" za úplatu ve výši 58 820,- Kč.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy

Usnesení
69/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Revitalizace dětského hřiště č. 314
Zlín – Letná“, mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a hřiště.cz, s.r.o. se sídlem Příkop
838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 28354303, jako zhotovitelem, za
celkovou cenu 275 820,00 Kč bez DPH
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
70/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 020 0013 ze dne 31. 1. 2020
na těžbu a přibližování kůrovcové mýtní nahodilé těžby v celkovém max.
objemu 3000 m3 na lesním majetku SMZ porost 103G8, mezi statutárním
městem Zlín se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednatelem a Martinem Láníkem, místo podnikání Pod Zámkem 271,
Pohořelice, 763 61 Napajedla, IČO: 75319420 jako zhotovitelem, kterým se
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prodlužuje termín dodání díla do 31. 7. 2020 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí dodatku smlouvy, podpisem a uzavřením
Usnesení
71/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800200051 ze dne 19. 3. 2020 na
zpracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v podrobnosti projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Rekreační park Maják“
mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem ARBOREA
Březová s.r.o. se sídlem Březová čp. 186, 763 15 Březová, IČO: 15527379,
kterým se prodlužuje termín dodání díla do 31.7.2020 a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku a jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
72/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a Milanem Janálem, se
sídlem Žeranovice 13, 769 01 Žeranovice, IČO: 41521897, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je „Rekonstrukce oplocení v pravé horní části Stadionu
mládeže, ul. Hradská, Zlín“, za cenu ve výši 124 898 Kč bez DPH,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
73/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4100190247, ze dne 20. 01. 2020,
uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČO: 00283924, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o.,
IČO: 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem, na
provedení stavebních prací "Rekonstrukce hygienického zázemí objektu Pod
Nivami 4427, Zlín" jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o
dodatečné stavební práce v hodnotě 72 949,52 Kč bez DPH a současně zúžení
předmětu smlouvy o méněpráce v hodnotě 15 741,50 Kč bez DPH a dále
změna konečného termínu provedení díla o 2 týdny, tzn. do 18 týdnů od
převzetí staveniště,
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
74/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě právního
informačního systému ASPI, mezi statutárním městem Zlínem, IČ 00283924
(dále jen "SMZ"), a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ 63077639, sídlem
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U nákladového nádraží 3146/6, Praha 3 (dále jen „dodavatel“), na základě
které dodavatel poskytne SMZ licenci k užití právního informačního systému
ASPI a souvisejících servisních služeb za podmínek dle přílohy,
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
uvedené smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
75/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 9001708651 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.
1102 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
76/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 9001711812 mezi statutárním městem Zlín, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako žadatelem a společností E.ON
Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400, jako provozovatelem, jejímž předmětem je zřízení odběrného místa
na ulici Anenská Zlín - Jaroslavice (pozemek p. č. 38/6 el. stožár 37/3-4) pro
akci KMČ Jaroslavice "Anenská pouť" nyní na dobu určitou do 22. 7. 2020, s
možností odstoupení kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného
porušení povinností druhou smluvní stranou, dle ceníku provozovatele a
souhlasí s tím související investiční akcí - vybudováním rozvaděče pro toto
odběrné místo.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
77/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
40000 Kč, rozsah textu 50 normostran

- 19 -

pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
78/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 48000 Kč, rozsah textu 60 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
79/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
,
, 24000 Kč, rozsah textu 30 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
80/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 44800 Kč, rozsah textu 56 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
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náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
81/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 20000 Kč, rozsah textu 25 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
82/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
37600 Kč, rozsah textu
47 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
83/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
44000 Kč, rozsah textu 55 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
84/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
120 00 Praha 2, 9600 Kč, rozsah textu 12 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
85/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
22400 Kč, rozsah textu 28 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
86/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 32000 Kč, rozsah textu 40 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
87/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
16000 Kč, rozsah textu 20
nornostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
88/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
korespondenční adresa: Historický ústav AV
ČR, Veveří 97, 602 00 Brno, 120000 Kč, rozsah textu 150 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
89/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
4000 Kč, rozsah textu 5 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
90/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
24000 Kč, rozsah textu 30 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
91/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
,
32000 Kč, rozsah textu 40 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
92/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
8000 Kč, rozsah textu 10 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
93/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
,
, 44000 Kč, rozsah textu 55 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
94/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 24000 Kč, rozsah textu 30 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
95/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
,
19200 Kč, rozsah textu 24 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
96/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
9600 Kč, rozsah textu 12 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
97/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
, 44800 Kč, rozsah textu 56 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
98/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
4000 Kč, rozsah textu 5 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
99/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
10400 Kč, rozsah textu 13 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
100/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití
mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a níže uvedeným autorem, dle níž se autor
zavazuje pro objednatele vytvořit samostatnou tvůrčí činností literární dílo v
níže uvedeném rozsahu, které se stane součástí knihy Dějiny města Zlína,
poskytnout svolení a oprávnění k jeho užití a objednatel se za vytvoření
literárního díla a poskytnutí svolení a oprávnění k jeho užití zavazuje zaplatit
autorovi odměnu ve výši 800,- Kč bez DPH za jednu normostranu textu,
maximálně však v níže uvedené výši (bez DPH),
8000 Kč, rozsah textu 10 normostran
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
101/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako prodávajícím a
jako kupující, jejímž předmětem bude prodej 6
ks sedadel z Velkého kina za nabídnutou celkovou cenu 3 000 včetně DPH.
pověřuje
MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
102/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o reklamě a propagaci uzavřené dne 17. 12.
2019 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 a Berani Zlín, s. r. o., se sídlem Březnická 4068, 760 01
Zlín, IČO: 25566016, jehož předmětem je změna platebních podmínek dle
přílohy,

- 27 -

pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
103/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi Zlínským krajem, se
sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320, jakožto poskytovatelem
dotace a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto příjemcem dotace na pořízení nové požární techniky
- nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
místní části Zlín-Jaroslavice, do výše 300 000 Kč, současně však maximálně
33,33% celkových způsobilých výdajů projektu, s termínem realizace projektu
do 30.11.2020.

Usnesení
104/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Letní jóga v parku v červnu 2020” ve dnech 15., 22. a 29. 6.
2020 od 19:00 do 20:00 hodin v Centrální parku Jižní Svahy, pořadatele Ing.
Jana Kafková, Česká 4760, 760 05 Zlín, IČO: 87311798 udělení výjimky na
jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004
v Centrálním parku Jižní Svahy.
schvaluje
pro konání akce „Letní jóga v parku v červenci 2020” ve dnech 6., 9., 13., 16.,
20., 23., 27. a 30. 7. 2020 od 19:00 do 20:00 hodin v Centrální parku Jižní
Svahy, pořadatele Ing. Jana Kafková, Česká 4760, 760 05 Zlín, IČO:
87311798
udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 v Centrálním parku Jižní Svahy.
schvaluje
pro konání akce „Letní jóga v parku v srpnu 2020” ve dnech 3., 6., 10., 13.,
17., 20., 24. a 27. 8. 2020 od 19:00 do 20:00 hodin v Centrální parku Jižní
Svahy, pořadatele Ing. Jana Kafková, Česká 4760, 760 05 Zlín, IČO:
87311798:
udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 v Centrálním parku Jižní Svahy.

Usnesení
105/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” dne 3. 7. 2020 a 4. 7. 2020 od 21:00
do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství mlatu v sadu Svobody
pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01 Zlín, IČO:
00283924:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 3. 7. na 4. 7. a z
4. 7. na 5. 7. 2020.
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Usnesení
106/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” ve dnech 8. 7. 2020 až 11. 7. 2020 od
21:00 do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství parku
Komenského pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 8. 7. na 9. 7. a
navazující noci až do noci z 11. 7. na 12. 7. 2020.

Usnesení
107/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” ve dnech 17. 7. 2020 a 18. 7. 2020 od
21:00 do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství areálu
fotbalového hřiště Příluky, pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13,
760 01 Zlín, IČO: 00283924:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 17. 7. na 18. 7.
a z 18. 7. na 19. 7. 2020.

Usnesení
108/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” ve dnech 28. 8. 2020 a 29. 8. 2020 od
21:00 do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství Centrálního
parku Jižní Svahy, pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru 13, 760 01
Zlín, IČO: 00283924:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 v Centrálním parku Jižní Svahy,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 28. 8. na 29. 8.
a z 29. 8. na 30. 8. 2020.

Usnesení
109/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Open air představení za divadlem” ve dnech 8. 8. 2020 až
27. 8. 2020 od vždy od 9:00 do 22:00 hodin na nádvoří za budovou divadla
pořadatele Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, třída Tomáše Bati
4091, 760 01 Zlín, IČO: 00094838:
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
110/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Blízko nebe” dne 21. 6. 2020 od 18:00 do 21:00 hodin na
střešní terase 14. budovy pořadatele 14|15 Baťův institut, p. o., Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO: 72563346:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
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příloze OZV č. 33/2004 na střešní terase 14. budovy,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.
Usnesení
111/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „ANENSKÁ POUŤ 2020” dne 17. 7. 2020 od 15:00 do 24:00
hodin, 18. 7. 2020 od 18:00 do 24:00 hodin a 19. 7. 2020 od 10:00 do 20:00
hodin na Návsi v Jaroslavicích pořadatele JAROSLAVICKÁ BESEDA, z.s.,
Anenská 119, 76001 Zlín-Jaroslavice, IČO: 08279632:
1. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
2. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to dne 17. 7. a 18. 7. 2020
do 24:00 hodin.

Usnesení
112/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Oslava dne otců - TATA PRIDE2” dne 21. 6. 2020 od 17:00
do 20:00 hodin prostranství před kostelem PMPK Jižní Svahy pořadatele
udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
113/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zábava v parku při cimbálových muzikách” dne 17. 7. 2020
od 17:00 do 22:00 hodin na dřevěné platformě v parku Komenského za
Klubem 204 pořadatele Slovácký soubor Vonica, z. s., třída Tomáše Bati 204,
760 01 Zlín, IČO: 49156071:
1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na p. č. 23 v k. ú. Zlín,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce.

Usnesení
114/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání sportovní akce "Kangoo Jumps ve Zlíně" dne 21. 6. 2020 od 13:30
do 18:30 hodin na hřišti na ul. Družstevní Jižní Svahy pořadatele Dům dětí a
mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01
Zlín, IČO: 75833514:
udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na hřišti vedeném pod číslem 197 na ul. Družstevní
Jižní Svahy .

Usnesení
115/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Zlínské filmové léto” ve dnech 24. 7. 2020 a 25. 7. 2020 od
21:00 do 01:00 hodiny vždy následujícího dne na prostranství areálu
fotbalového hřiště Malenovice, pořadatele Statutární město Zlín, náměstí Míru
13, 760 01 Zlín, IČO: 00283924:
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1. udělení výjimky na jiném místě než na veřejném prostranství uvedeném v
příloze OZV č. 33/2004 na prostranství areálu fotbalového hřiště Malenovice,
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů dle čl. 3 odst. 1 v době konání akce,
3. udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, a to noc z 24. 7. na 25. 7.
a z 25. 7. na 26. 7. 2020.
Usnesení
116/12R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení Martiny Urbánkové z funkce členky Komise výstavby a územního
rozvoje
jmenuje
Ing. Rudolfa Daniela, členem Komise výstavby a územního rozvoje

Usnesení
117/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200068 na stavební práce
"Sanace ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699,
Zlín", uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností KKS, spol. s r.o., se
sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802, jako zhotovitelem, jehož
předmětem je změna předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši
411 360,80 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 518 953,59 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
118/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a GOLDEN APPLE
CINEMA, a.s., IČO: 27721469, sídlem náměstí Míru 174, Zlín 760 01, jejímž
předmětem je vzájemná propagace, dle zdůvodnění tohoto materiálu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím podpisem a uzavřením.

Usnesení
119/12R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, IČO:
00283924, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a Firestarter s.r.o., IČO:
01441582, sídlem Mokrá I 314, Mladcová, 760 01 Zlín, jejímž předmětem je
spolupráce při přípravě stolního kalendáře města Zlína pro rok 2021, dle
zdůvodnění tohoto materiálu,
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Usnesení
120/12R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
Mgr. Radanu Dundálkovou,
, vedoucí Odboru sociálních věcí s účinností od 01.07.2020.

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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