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
22. schůze

9. 11. 2020

Usnesení
1/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodí Moravy s. p. se sídlem:
Dřevařská 932/11, Veveří, Brno 602 00, IČO: 70890013 jako povinným a
statutárním městem Zlínem, se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín 760 01, IČO:
00283924 jako oprávněným, jejímž předmětem je služebnost spočívající v
povinnosti povinného strpět ve prospěch oprávněného: - umístění a
provozování cyklostezky vč. všech jejich součástí (především opěrných zdí
podjezdů) na částech předmětných pozemků - vstup a vjezd oprávněného nebo
jím pověřených osob na části předmětných pozemků v rozsahu geometrického
plánu, a to za účelem provozu, kontroly, údržby a oprav cyklostezky na
pozemcích p. č. 3546/1 p. č. 3546/31 p. č. 3546/32 p. č. 3546/33 p. č. 3546/34
v obci a k. ú Zlín v rozsahu dle geometrických plánů č. 9209 - 59/2020 č. 9210
- 60/2020 č. 9265 - 86/2020. Celková výše úplaty za zřízení služebnosti činí
182 005Kč včetně DPH

Usnesení
2/22R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a Zlínským
krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320, jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4609 v k. ú. Zlín,
obci Zlín, pozemku p. č. st. 556 v k. ú. Mladcová, obci Zlín, pozemku p. č.
592/5 v rozsahu geometrického plánu č. 1627-009/2020 (vzniklý z pozemku
p.č. 592/3) v k. ú. Mladcová, obci Zlín, pozemku p. č. 1593/42 v rozsahu
geometrického plánu č. 9137-008/2020 (vzniklý z pozemku p.č. 1593/10) v k
. ú. Zlín, obci Zlín a budovy s č.p. 2730 (objekt občanské vybavenosti), stojící
na pozemku p. č. st. 4609 v k. ú. Zlín, obci Zlín a na pozemku p. č. st. 556 v
k. ú. Mladcová, obci Zlín, za kupní cenu 3 100 000 Kč bez DPH
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
3/22R/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 Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova
7040, 760 01 Zlín, IČO 70947422, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka nebytových prostor o výměře 165,31 m2 nacházejících se v I.
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nadzemním podlaží budovy č. p. 1242, která je součástí pozemku p. č. st.
2374/1, k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín, pro činnost Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, na dobu určitou 1 roku, s
výpovědní dobou tří měsíců z důvodu porušení ujednání smlouvy nebo z
důvodu potřeby využití prostor půjčitelem;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
4/22R/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
Miloslavem Navrátilem, Slovenská 2855, 760 01 Zlín, IČO 45678014, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v
1. nadzemním podlaží budovy č. p. 4699 o výměře 33,40 m2, která je součástí
pozemku p. č. st. 6648/1 (ul. Okružní), k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem
provozování elektroservisu pro firmy a veřejnost, za cenu 1 000 Kč/m2/rok,
na dobou neurčitou s výpovědní dobou dle OZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
5/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem a
společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO
04084063, jakožto provozovatelem, jejímž předmětem je umístění a provoz
zařízení na střeše budovy na adrese Středová 4786, 760 01 Zlín, a nájem
nebytového prostoru ve střešní nástavbě budovy o výměře 21 m2, za účelem
umístění zařízení, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 9 měsíců, za nájemné
ve výši 245 200 Kč/rok bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
6/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako vypůjčitelem a Střední školou
gastronomie a obchodu Zlín, příspěvkovou organizací, Univerzitní 3015, 760
01 Zlín, IČO 00545121, jako půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
nebytových prostor v 1. NP objektu č. p. 3015, který je součástí pozemku p.
č. st. 2647 v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Univerzitní ve Zlíně), o výměře 60 m2,
za účelem umístění Klubu seniorů, na dobu určitou, ode dne převodu pozemku
p. č. st. 2647, jehož součástí je budova č. p. 3015, v k. ú. Zlín, obci Zlín, z
vlastnictví statutárního města Zlína do vlastnictví Zlínského kraje do 31. 12.
2022
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
7/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smluv o nájmu bytů č. 220, 316, 506 v domě Okružní 4699 ve
Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci,
které jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
b) uzavření smluv o nájmu bytů č. 215, 414, 514, 1110 v domě Středová 4786
ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a osobami, jakožto nájemci,
které jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v
pořadí dle přílohy č. 1 a za dalších podmínek dle zdůvodnění;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
8/22R/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
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v
domě čp. 1242 na ul. Masarykova ve Zlíně - Malenovicích, o velikosti 1 + kk,
na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné
podlahové plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2020,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako
pronajímatelem a
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě
čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně - Přílkách, o velikosti 1 + kk, na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/měsíc započítatelné podlahové
plochy bytu, s účinností ode dne 1. 12. 2020,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a
, jakožto
nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4057
na ul. Zálešná I ve Zlíně, o velikosti 1 + 0, ke dni 30. 11. 2020,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a manžely
trvale
bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je
ukončení nájmu bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o
velikosti 2 + kk, ke dni 31. 12. 2020,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem.
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Usnesení
9/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti o nájem bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby manželům
trvale bytem
,
b) udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti o nájem bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby paní
,
c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4786 na ul. Středová
nebo v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně paní
trvale
bytem
,
d) mimořádné přidělení většího bytu panu
, trvale bytem
a to na dobu určitou půl roku s postupným
prodlužováním, až na dobu neurčitou, v případě řádného užívání bytu a plnění
povinností plynoucích z nájemní smlouvy, za podmínky vrácení stávajícího
bytu,
e) mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 4201-4210 na ul.
Vodní ve Zlíně Společnosti Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole,
602 00 Brno, IČO 60557621, Doléčovací centrum ve Zlínském kraji, a to na
dobu určitou půl roku s postupným prodlužováním, až na dobu neurčitou, v
případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy,
f) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě č.p. 4699 na ul. Okružní
ve Zlíně, paní
, za podmínky vrácení stávajících bytů,
g) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk v domě čp. 4699 na ul. Okružní
ve Zlíně paní
, za
podmínky vrácení stávajícího bytu,
zamítá
a) mimořádné přidělení spíže mimo byt o velikosti 2,30 m2 v 8. poschodí u
výtahu v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně, manželům
,
b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
panu
,
c) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
panu
,
d) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
panu
e) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
,
f) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
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g) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
,
h) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku statutárního města Zlína a přijetí žádosti do pořadníku o městský byt
paní
Usnesení
10/22R/2020

Rada města Zlína
zrušuje
část usnesení Rady města Zlína č. 38/16R/2020 ze dne 17. 8. 2020, a to bod
1s) ve znění „Rada města Zlína schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
, trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení
nájmu bytu č.
v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, o velikosti 1 +
kk, ke dni 30. 9. 2020“
schvaluje
podání výpovědi nájmu bytu č. 826 v domě Středová 4786 ve Zlíně, který má
v nájmu pan
, dle § 2288
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v případě
nevrácení bytu po uplynutí výpovědní doby, podání žaloby o vyklizení bytu;
zamítá
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4000191982 ze dne 25. 11. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jako pronajímatelem a pane
trvale
bytem
, jako nájemcem, jehož předmětem je
prodloužení nájmu bytu č.
v domě Středová 4786 ve Zlíně
schvaluje
v případě nevrácení bytu č.
v domě Středová 4786 ve Zlíně, statutárnímu
městu Zlínu, jako pronajímateli podání žaloby o vyklizení bytu na pana
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
jako
nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě Nad Ovčírnou IV
344 ve Zlíně, o velikosti 2+kk na dobu určitou do 11. 7. 2022, za nájemné ve
výši 79,53 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
11/22R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyřazení pohledávek za dlužníky:
1.
:–
pohledávka z nájmu bytu na adrese Vysoká 2092/4, Zlín, v celkové výši 79
894,40 Kč bez příslušenství;
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2.
:–
pohledávka z nájmu bytu na adrese Středová 4786/329, Zlín, v celkové výši
92 163 Kč bez příslušenství; - pohledávka z nájmu obytné místnosti na adrese
třída 3. května 548, Zlín – Malenovice, v celkové výši 25 631 Kč bez
příslušenství;
3.
:
- pohledávka z nájmu bytu na adrese Vysoká 1018/2, Zlín, v celkové výši 15
422 Kč bez příslušenství;
4.
: –
pohledávka z nájmu bytu na adrese Okružní 4699/913, Zlín, v celkové výši 34
678,50 Kč bez příslušenství.
Usnesení
12/22R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
se zrušením „Pravidel pro prominutí poplatku a úroků z prodlení nájemcům
bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
13/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
proplacení faktury č. 9200077 na částku ve výši 13 000 Kč Společnosti Podané
ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 60557621,
Doléčovací centrum ve Zlínském kraji, které vynaložila na připojení
odběrného místa Vodní 345 ve Zlíně k distribuční soustavě.

Usnesení
14/22R/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 parkovacích stání a garážových stání dle přiloženého seznamu č. 177
(postupně dle pořadí), jakožto nájemci, jejichž předmětem je nájem
podzemních parkovacích stání a garážových stání na dobu neurčitou s
účinností nejpozději od 1. 1. 2021, za nájemné dle nabídky, s výpovědní dobou
dle občanského zákoníku
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem.
zamítá
a) prominutí platby ve výši 477 Kč za garážové stání č. 69 v budově č.p. 4697
(garáž G18 Středová - Okružní č. p. 4697), která je součástí pozemku p. č. st.
6643 v k. ú. Zlín, obci Zlín panu
, trvale bytem
b) výměnu podzemního parkovacího stání č. 61 za stání č. 69 v budově č. p.
4697 (garáž G18 Středová - Okružní č. p. 4697), která je součástí pozemku p.
č. st. 6643 v k. ú. Zlín, obci Zlín paní
c) navrácení částky odpovídající ¾ uhrazeného nájemného za dobu trvání
nájmu garáže č. 292 na ul. Padělky IX ve Zlíně, tj. částky ve výši 48.576 Kč,
panu
.
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Usnesení
15/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
16/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2020 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2020 dle přiložených tabulek

Usnesení
17/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu s uzavřením nájemních smluv mezi příspěvkovou organizací
Městské divadlo Zlín, IČO: 00094838 a nájemci, dle přílohy

Usnesení
18/22R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 99.999 Kč do veřejné sbírky města
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, IČO: 00284301, která
se koná za účelem finanční podpory instalace sochy Jana Antonína Bati v
Otrokovicích, přičemž finanční příspěvek bude převeden na zvláštní účet č.
27-0222580207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
19/22R/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 stavební práce „Centrální park Jižní Svahy, III. etapa
Kráter - část Vodní biotop“,
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, 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:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ivo Divoký, Odbor městské zeleně
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně
Romana Červíková, Odbor právní.
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Usnesení
20/22R/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 podlimitní veřejnou zakázku
na služby „Plán udržitelné městské mobility města Zlína”,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, 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, vedoucí Odboru dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
ruší
usnesení Rady města Zlína č. 74/21R/2020 ze dne 26.10.2020 ve znění: "Rada
města Zlína schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. 4400200152, uzavřené
dne 1.4.2020, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČ: 00283924 jako objednatelem a společností UDIMO spol. s r.o., se
sídlem Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem byla realizace služeb, vypracování Plánu
udržitelné městské mobility města Zlína, dle přílohy."

Usnesení
21/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Rámcová smlouva na instalatérské práce v bytech a
nebytových prostorech v majetku statutárního města Zlína“,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy;
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy
Jana Smutná, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
n á h r a d n í c i:
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
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Lenka Kováříková, Odbor majetkové správy
Romana Červíková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního
Usnesení
22/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín” zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Výměna hlavních
vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín“, a
to dodavatele: Vodo - topo instalace s.r.o., IČO: 28603575, se sídlem:
Kouřílkova 2739/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, nabídková cena bez DPH:
6 698 128,20 Kč, 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
23/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávky
osobních vozidel pro potřeby Odboru kanceláře primátora a Odboru městské
zeleně MMZ“, část A – dodávka 1 ks osobního vozidla střední třídy, a to
dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem: třída Tomáše Bati 652,
Prštné, 763 02 Zlín, IČO: 25511165, nabídková cena: 542 674,38 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,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Dodávky
osobních vozidel pro potřeby Odboru kanceláře primátora a Odboru městské
zeleně MMZ“, část B – dodávka 1 ks osobního vozidla nižší třídy, a to
dodavatele SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem: třída Tomáše Bati 652,
Prštné, 763 02 Zlín, IČO: 25511165, nabídková cena: 204 512,40 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
24/22R/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 „Vydavatel periodika Magazín Zlín“
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, 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
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podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější,
jmenuje
- komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Bc. Tomáš Melzer, Oddělení tiskové
Mgr. Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Michal Čížek, člen rady města
Mgr. Tomáš Lang, tajemník
Mgr. Jana Smutná, Odbor právní
Usnesení
25/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování podkladů pro tvorbu
nových internetových stránek www.zlin.eu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a
společností Checo s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
05572622, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je tvorba wireframes
(negrafický návrh webových stránek) za cenu díla ve výši 60 000,00 Kč bez
DPH, a
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku č. 1, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
26/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování dokumentace pro společné povolení stavby
(DUR+DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci "ZlínStředová, točna MHD-doplnění parkování" mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
Ing. Rudolfem Nečasem, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín,
IČO:181172466 jako zhotovitelem a to za cenu 295 000,- Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.

Usnesení
27/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400190083, uzavřené mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem Ing. Jiřím Škrabalem, se sídlem Balatická 583,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684, jehož předmětem je
prodloužení termínu dokončení plnění - do 31. 1. 2021,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jeho uzavřením a podpisem.
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Usnesení
28/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce zpevněné plochy ve
Zlíně – Klečůvce” mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a JASY
Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852, jako
zhotovitelem za celkovou cenu 155 591,35 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy.

Usnesení
29/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a společností
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO 61859575 jako zhotovitelem, jejímž předmětem jsou stavební
práce v rámci akce „Úprava kanalizace Štípa, Stará cesta - odstranění
zápachu", s celkovou cenou za dílo ve výši 238.030,- Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
30/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3400200102 na stavební práce „Úprava
interiéru Obvodní knihovny, Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín” ze dne 13. 8.
2020 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Pozemní stavitelství
Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČO: 46900918, jako
zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné
stavební práce ve výši 664 432,92 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 65 000,50
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
31/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo o zajištění oprav v oblasti topenářství a
vodoinstalatérství v bytových domech a objektech v majetku statutárního
města Zlína mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jako odběratelem a Teplem Zlín, a.s., se sídlem
Družstevní 4651, 760 05 Zlín, IČO 25321226, jako dodavatelem, jejímž
předmětem je zajišťovat odstraňování nahlášených poruch a závad v oboru
topenářství na rozvodech ústředního teplovodního vytápění, topných tělesech
i bytových předávacích stanicích typu Meibes, které je součástí jak společných
prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města Zlína, tak i jednotlivých
jednotkách a odstraňování nahlášených poruch a závad v oboru
vodoinstalatérství výhradně jen na vnitřních vodovodních rozvodech a
zařízeních, které jsou součástí pouze společných prostor v objektech ve
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vlastnictví statutárního města Zlína;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
32/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4000181712, uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako
objednavatelem a společností ATAK-bezpečnostní služba, s.r.o., se sídlem tř.
T. Bati 1635, 765 02 Otrokovice, IČO: 27698360, jako poskytovatelem, jehož
předmětem je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020;
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
33/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření smlouvy o zajištění komplexního servisu výtahu mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 a
společností LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01
Šternberk, IČO: 26845687 na servis výtahů pro bytový dům na ul. Vodní 4203
a 4205 za cenu 1634 Kč bez DPH/měsíc za oba výtahy. Předmětem je zajištění
kompletního servisu, údržby dle ČSN 27 40 02 a ČSN 27 40 09 a oprav výtahů
v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína na dobu neurčitou
od 1. 1. 2021 s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
b) uzavření smlouvy o zajištění komplexního servisu výtahu mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924
společností VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Pivovarská
542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov, IČO: 44962185 na servis výtahů pro
bytový dům na ul. Středová 4786 za cenu 950 Kč bez DPH/měsíc. Předmětem
je zajištění kompletního servisu, údržby dle ČSN 27 40 02 a ČSN 27 40 09 a
oprav výtahů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína na
dobu neurčitou od 1. 1. 2021 s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním dalších
náležitostí a uzavřením a podpisem této smlouvy

Usnesení
34/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě
"Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako příkazcem a společností Trenza s.r.o.,
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 04440889 jako příkazníkem,
a to za cenu 293 500 Kč bez DPH
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí předmětné
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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Usnesení
35/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 220781_1 mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jako žadatelem a Teplárnou Zlín s.r.o., se sídlem Zlín, Hlavničkovo
nábřeží 650, PSČ 760 01, IČO 08803455, jako provozovatelem, jejímž
předmětem je zřízení odběrného místa na ulici Gahurova ve Zlíně - pozemek
p. č. 1297/3 k. ú. Zlín, obec Zlín pro připojení obytných buněk, na dobu určitou
do 30.6.2021, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, za
cenu dle ceníku dodavatele.
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
36/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření servisní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako objednatelem a společností KONE
a.s., se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 00176842,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je servis a opravy automatických dveří
v budově č.p. 1590 na ul. Žlebová ve Zlíně, na dobu určitou, v délce trvání 2
roky, s možností prodlužování účinnosti smlouvy a
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
37/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a firmou KOMOCOM, s.r.o., se sídlem Bavorská 856/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ:
26007282, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem výstavba náhradního
převaděče s anténním systémem pro radioprovoz MPZ a Krizového štábu ORP
Zlín na I. segmentu a pořízení nové řídící jednotky radiového převaděče k
současným převaděčům v Malenovicích, Zlíně a Štípě, v souladu s požadavky
obsaženými v technické specifikaci, a to za sjednanou cenu ve výši 270 000
Kč bez DPH (326 700 Kč vč. DPH),
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
38/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jakožto objednatelem, a firmou TC
servis, s.r.o., se sídlem Tř. T. Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ: 25533673,
jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem zhotovení nového kamerového bodu
MKDS (KB 35 - Mariánské náměstí Štípa) dle požadavků obsažených v
technické specifikaci, a to za sjednanou cenu ve výši 121 041 Kč bez DPH
(146 460 Kč vč. DPH) ,
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
39/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Kontrola provozní bezpečnosti vybraných
bříz ve Zlíně 2020”, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem SAFE TREES, s.r.o. se sídlem Hlinky 162/92, Staré Brno, 603
00 Brno, IČO: 26935287 za cenu 150 000,00 Kč bez DPH za 20 ks tahových
zkoušek dřevin a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto
usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
40/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu Základní škole Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizaci,
se sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO 46307745, jako příjemci, k uzavření
a dojednání ostatních náležitostí Grantové dohody pro projekt s jedním
příjemcem v rámci programu ERASMUS+, číslo dohody -2020-1-ES01KA229-082135_3, s Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací,
se sídlem Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČO 61386839, jako agenturou,
jejímž předmětem je udělení grantu v maximální výši 26 060 EUR, na projekt
Bioeconomy4future v rámci programu Erasmus+ Klíčové akce 2: Partnerství
škol
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětného
souhlasu.

Usnesení
41/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
Provozní řád cyklostezky na ulicích Výletní a Tyršovo nábřeží ve Zlíně, dle
přílohy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem uvedeného provozního
řádu.

Usnesení
42/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření prohlášení o autorství mezi statutárním městem Zlínem, náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a
jako autorem
a společností mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 7670864 jako
dodavatelem;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí
prohlášení o autorství, jeho uzavřením a podpisem.

- 14 -

Usnesení
43/22R/2020

Rada města Zlína
jmenuje
jako náhradníka nezávislé části poroty: Ondřeje Stolaříka, architekta

Usnesení
44/22R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení p. Petra Stiglitze z funkce Manažer IPRÚ/ITI v oddělení
koordinace projektů, s platností od 6.11.2020.

Usnesení
45/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
s účinností od 01.12.2020 novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města
Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma SMZ", spočívající ve:
1. zřízení 1 pracovního místa "referent stavebně správních řízení" v oddělení
stavebně správních řízení III, Odboru stavebních a dopravních řízení;
2. zřízení 1 pracovního místa "referent stavebně správních řízení" v oddělení
stavebně správních řízení IV, Odboru stavebních a dopravních řízení;
3. zřízení 1 pracovního místa "referent spisovny a administrativy" v oddělení
spisovny a administrativy, Odboru stavebních a dopravních řízení.
Personální kapacita Odboru stavebních a dopravních řízení se navyšuje v
souvislosti s výkonem nařízení Zlínského kraje č. 1/2020 ze dne 26.10.2020,
kterým Magistrát města Zlína přebírá působnost obecného stavebního úřadu
ve Fryštáku.

Usnesení
46/22R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Zlína: - kandidát č. 4, volební
strana č. 7 - Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), pan
Vladimír Zlínský, Zlín, ke dni 22. 10. 2020,
schvaluje
předání osvědčení o tom, že na základě Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva města Zlína, konaných dne 5. a 6. 10. 2018, se stal členem
Zastupitelstva města Zlína: - kandidát č. 1, volební strana č. 7 - Svoboda a
přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), pan Stanislav Skála, Zlín, ke dni
23. 10. 2020,

Usnesení
47/22R/2020

Rada města Zlína
souhlasí
s předloženou Koncepcí rozvoje školství statutárního města Zlína na období
let 2021 - 2027, dle příloh
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
48/22R/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.
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Usnesení
49/22R/2020

Rada města Zlína
odvolává
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
člena konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem
Slovenská 3076, 760 01 Zlín, IČO 71008012, Mgr. Dalibora Blechu (za
krajský úřad)
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
člena konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem
Slovenská 3076, 760 01 Zlín, IČO 71008012, Mgr. Janu Kapálkovou (za
krajský úřad)

Usnesení
50/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
odměny v souladu s ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Zlínem: Mgr. Janě Kříčkové, Mgr. Otto
Procházkovi, Mgr. Iloně Gargulákové, Mgr. Milanu Alexovi, Mgr. Jaroslavě
Müllerové, Ph.D., Mgr. Miroslavu Nejezchlebovi, PaedDr. Zdeňce Jančíkové,
Ph.D., Mgr. Aleně Grajciarové, Mgr. Lubomíru Klátilovi, Mgr. Ivaně
Rejzkové, Mgr. Zdeňku Mikoškovi, Mgr. Pavlu Dvořákovi, Mgr. Petru
Janečkovi, Mgr. Haně Kadlčákové, Bc. Haně Pröschlové, Bc. Markovi
Havelkovi, Věře Králíkové, Radce Šindelkové, Mgr. Lívii Popeskové, Bc.
Miroslavě Nowakové, Mgr. Zuzaně Malaníkové, Jitce Gottfriedové, Mgr.
Miriam Gerykové, Mgr. Ivaně Scharfové, Mgr. Martě Ševčíkové, Mgr. Bc.
Lucii Kladníčkové Dudové, PhDr. Ivaně Vymětalové, Luďce Marcaníkové,
Mgr. Jaroslavě Kvasničkové, Bc. Jarmile Řezníčkové, Olze Leicmanové, Mgr.
Zdeňce Poláškové, Bc. Lence Neubauerové, Mgr. Davidu Bělůnkovi, Mgr.
Janě Moučkové, Blance Kalendové a Bc. Ivaně Vladíkové, dle přílohy.

Usnesení
51/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
žádost pana
o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve
znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačních, reklamních a
propagačních zařízení a to pro umístění reklamního zařízení na objektu čp.
5645 situovaném na parc. č. 3318 k. ú. Zlín, jejíž majitelem je pan
Typ A: 1 ks reklamního zařízení světelného označení
budovy logotypem „51“ o velikosti max.190 cm výšky nad atikou budovy
zamítá
žádost pana
o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve
znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačních, reklamních a
propagačních zařízení a to pro umístění reklamního zařízení na objektu čp.
5645 situovaném na parc. č. 3318 k. ú. Zlín, jejíž majitelem je pan
: Typ B: 1 ks reklamního zařízení světelného označení budovy
logotypem „Budova 51“ o velikosti max.160 cm výšky nad atikou budovy
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zamítá
žádost pana
o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve
znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačních, reklamních a
propagačních zařízení a to pro umístění reklamního zařízení na pozemku parc.
č. 1119/56 k. ú. Zlín, jehož majitelem je společnost BAGS TRADE s.r.o.: Typ
C: 1 ks reklamního zařízení světelného totemu s označením Budovy 51 ze
strany tř. T.Bati o rozměru 1,5 x 4,8m, tj. celkové velikosti 7,2 m²
zamítá
žádost pana
o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve
znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačních, reklamních a
propagačních zařízení a to pro umístění reklamního zařízení na pozemku parc.
č. 1119/56 k. ú. Zlín, jehož majitelem je společnost BAGS TRADE s.r.o.: Typ
D: 1 ks reklamního zařízení světelného totemu s označením Budovy 51
umístěného ze strany J.A.Bati o rozměru 1,5 x 5,2m, tj. celkové velikosti 7,95
m²
Usnesení
52/22R/2020

Rada města Zlína
zamítá
žádost pana
o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve
znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačních, reklamních a
propagačních zařízení, a to pro umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti
konstrukce 5,46 m2 a velikosti reklamní plochy 5,0m2 na parc. č. 3 k. ú.
Mladcová, jehož majitelem je pan
.

Usnesení
53/22R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
vyhodnocení Záměru pronajmout celodřevěné prodejní stánky na náměstí
Míru ve Zlíně v rámci akce Adventní Zlín 2020,
pověřuje
oddělení cestovního ruchu a informací uzavřením a podpisem smluv o
pronájmu celodřevěných prodejních stánků dle výsledků Záměru uvedených
v příloze tohoto materiálu,
schvaluje
vyhlášení 2. kola Záměru pronajmout celodřevěné prodejní stánky na náměstí
Míru ve Zlíně v rámci akce Adventní Zlín 2020, které nebyly obsazeny v 1.
kole ukončeného Záměru, za stejné minimální ceny pronájmů dle podmínek
ukončeného Záměru.

Usnesení
54/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce "Fun Park Fabrika" na prostranství parkoviště na místě
původních budov 24, 25, 26 v bývalém průmyslovém areálu p. č. 1119/134 a
2201 v k. ú. Zlín ve dnech 9. 11. 2020 až 28. 11. 2020 od 8:00 do 21:00 hodin
pořadatele Tristera s.r.o., Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 24736830:
1. udělení výjimky z OZV č. 33/2004 na jiném místě než na veřejném
prostranství uvedeném v příloze OZV č. 33/2004 na prostranství parkoviště na
místě původních budov 24, 25, 26 v bývalém průmyslovém areálu v souladu
s platnými vládními nařízeními.
zamítá
2. udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických

- 17 -

nápojů na prostranství parkoviště průmyslového areálu dle čl. 3 odst. 1 po
dobu konání akce.
Usnesení
55/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
pro konání akce „Vánoční jarmark” na prostranství hradu Malenovice dne 5.
12. 2020 od 10:00 do 16:00 hodin pořadatele Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO:
00089992:
- udělení výjimky z OZV č. 2/2011 pro umožnění konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství hradu Malenovice v souladu s platnými
vládními nařízeními.

Usnesení
56/22R/2020

Rada města Zlína
bere na vědomí
odstoupení pana Miroslava Šiřiny z Komise pro strategické plánování RMZ,
jmenuje
pana Rudolfa Daniela členem Komise pro strategické plánování RMZ, s
účinností ode dne schválení.

Usnesení
57/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
vyčlenění a čerpání finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína
dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního
města Zlína pro rok 2021, dle zdůvodnění a přílohy.

Usnesení
58/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Renovace
výplní otvorů budovy Zlínský zámek“, zadávanou v otevřeném řízení v
souladu s § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy o dílo v zadávacím řízení „Renovace
výplní otvorů budovy Zlínský zámek“, a to dodavatele JAVORNÍK-CZ-PLUS
s.r.o., se sídlem Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov, PSČ:
763 33, IČO: 25302809, s nabídkovou cenou 12.948.953 Kč bez DPH, a
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Pokud nebude smlouva uzavřena s
tímto dodavatelem, může být uzavřena s dodavatelem, který se umístil na
druhém místě v pořadí hodnocení nabídek.

Usnesení
59/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
dohodu o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
oprávněnému zákazníkovi ze sítě nízkého napětí č. 210781 mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín 760 01, IČO 00283924, jako
odběratelem a společností Teplárna Zlín s.r.o., se sídlem Hlavničkovo nábřeží
650, 760 01 Zlín, IČO 08803455, jako dodavatelem, jejímž předmětem je
ukončení dodávky elektrické energie v odběrném místě na ul. Gahurova 5289,
760 01 Zlín.
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
60/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o společném záměru, a to mezi statutárním městem Zlínem,
IČ: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a obchodní korporací
CREAM Real Estate, s.r.o., IČ 27790380, se sídlem Nuselská 262/34, Nusle,
140 00 Praha 4, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností v rámci
případné spolupráce v oblasti dopravy a energetiky, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním veškerých podrobností
předmětné dohody a jejím podpisem.

Usnesení
61/22R/2020

Rada města Zlína
schvaluje
soutěž týkající se urbanistického řešení plochy pod Sportovní halou ve Zlíně,
jako zakázku malého rozsahu v režimu soutěže, jakožto obdoba postupu podle
§ 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje
"Soutěžní podmínky" k soutěži týkající se urbanistického řešení plochy pod
Sportovní halou ve Zlíně, dle příloh tohoto usnesení,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, realizací některých úkonů zadavatele v
rámci soutěže, a to zejména podpisem soutěžních podmínek

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

MUDr. Miroslav Adámek, náměstek
primátora v.r.

v.r.
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