Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

15. schůze Rady města Zlína, konaná dne 13. 8. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

10:00

míst. č. 202

Bodů: 54

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupních smluv, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření smlouvy o nájmu,
snížení nájemného, vrácení zaplaceného nájemného, udělení souhlasu s umístěním novostavby rodinného
domu, uznání vlastnictví, podání výpovědi z nájmu, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce,
záměry směnit, prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

2P

Uzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky ve vlastnictví statutárního města
Zlína pro realizaci akce "Rezidenční byty Zlín, Bartošova čtvrť – východ”

3P

Uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu komunikace na částech pozemků p. č. 847/16 a p. č.
847/17 k. ú. Příluky u Zlína

4P

Zveřejnění záměru vypůjčit prostory v objektu Zlínského klubu 204 (třída Tomáše Bati 204, Zlín)

5P

Předkupní právo statutárního města Zlína na dobu 50 let v lokalitě Zlín, Zálešná VII u bytové jednotky č. 2 v
domě čp. 3162

6P

Záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu

7P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu bytu

8P

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě č.p. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně

9P

Rozpočtové opatření č.19/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

10P

Změna č. 5 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2018

11P

Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, s provedením oprav
svěřeného majetku

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
chodníků – ulice Švermova-Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa“

13P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín, ulice Dřevnická,
úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací.“

14P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka osobního automobilu pro Odbor
městské zeleně MMZ"

15P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka osobního automobilu pro Oddělení
prevence kriminality a sportovišť MMZ"

16P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín“

17P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rámcová smlouva – instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení v bytových domech ve vlastnictví
statutárního města Zlína"

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Oprava povrchu MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu“.

19P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4400160051 na služby "Vypracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava
navazujících komunikací".

20P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám –
Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“

21P

Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby "Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ a Smlouva o právu provést změnu stavby "Okružní křižovatka na
silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“

22P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 na stavební práce "Rekonstrukce ulice
Zámecké, Zlín - Štípa" 3a) ze dne 9.11.2017

23P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400170073 na stavební práce „Rekonstrukce ulice
Zámecké, Zlín - Štípa” 3b) ze dne 9. 11. 2017

24P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180024 na stavební práce „Sportovně rekreační
areál Zlín - Kudlov” ze dne 29. 3. 2018 a prodloužení termínu zhotovení díla

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180023 na stavební práce "Zateplení obvodového
pláště BD, Obeciny 3903, Zlín"

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na opravu netěsné kanalizace v technickém podlaží pod prodejnou
Hruška v bytovém domě na ul. Středové 4786 ve Zlíně.

27P

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor mezi statutárním městem Zlínem a Střední školou
hotelovou Zlín, s. r. o. (rozšíření předmětu nájmu).

28P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úsek specifikován jako "Kanalizace Zlín Kudlov
– II.etapa, I. etapa- 1část"

29P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úsek specifikován jako "Kanalizace Štípa III.
etapa"

30P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací a vodovodů provozně souvisejících, úseky specifikovány jako
„Kanalizace Štípa III. etapa“ a „Vodovod Štípa III. etapa“

31P

Uzavření dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících, úsek specifikován jako "Vodovod Zlín u Majáku"

32P

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního
města Zlína Sboru dobrovolných hasičů Zlín - Lhotka

33P

Schválení Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě č. 4400150006 - o provádění stavebních prací, uzavřených s
Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících se poskytování služeb, na území statutárního města Zlína, na
rok 2018.

34P

Uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/02 ze dne 1. 9. 2007 pro objekty
statutárního města Zlína se společností Teplo Zlín, a.s.

35P

Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky elektrické energie č.
SE070064445 ze dne 3. 8. 2017 (nové odběrné místo na adrese Sportovní reál CO Lhotka, 763 02 Zlín) od
CENTROPOL ENERGY, a.s.

36P

Schválení uzavření smlouvy na stavební práce „Úprava zelených ploch pod hotelem Moskva“.

37P

Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva - schválení kupní smlouvy na dodávku 29 ks lip, prodávající
ARBOEKO s.r.o., IČ0: 27926826 za cenu 698 600,00 Kč bez DPH

38P

Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva - schválení smlouvy o dílo na výsadbu lip, zhotovitel ACRIS
zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín, IČO: 27718590 za cenu 492 887,00 Kč bez DPH

39P

Schválení uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o dílo č. 1800180023, č. 1800180024, č. 1800180025, č.
1800180026 a č. 1800180027 – údržba pozemků „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2018“

40P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností MUSICDATA s.r.o. na stavební
práce "Přemístění a změna uchycení clusterů sálu KCZ".

41P

Uzavření smlouvy o umístění pamětní desky na budově ve vlastnictví Zlaté jablko, a.s.

42P

Smlouva o poskytnutí digitálních kopií fotografií

43P

Zrušení části usnesení RMZ č.j. 91/11R/2018 a schválení uzavření kupní smlouvy na hudební nástroje.

44P

Vydání souhlasného stanoviska s realizací projektu "Byty pro Zlín"

45P

Přihlášení k účasti v kampani Evropského týdne mobility podpisem Charty 2018

46P

Záměr na zakoupení publikací Hrady Zlínského kraje

47P

Odvolání ředitelky Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace, IČO 71007652

48P

Návrh organizační změny

49P

Společná úmluva mezi hlavním partnerem a partnery projektu operačního programu URBACT III

50P

Zahraniční pracovní cesta do Groningenu (Nizozemsko) v rámci projektu URBACT

51P

Zahraniční pracovní cesta do města Kaunas (Litva) ve dnech 10. - 13. září

52P

Návrh na udělení výjimek k pořádání kulturních a sportovních akcí a výjimek ze zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

53P

Poskytnutí odměny řediteli LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína

