Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

22. schůze Rady města Zlína, konaná dne 9. 11. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

Míst. č. 202

Bodů: 53

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

2P

Prodej pozemků a budovy č.p. 2730 na ulici L. Košuta ve Zlíně - Mladcové.

3P

Nebytové prostory - uzavření smlouvy o nájmu, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o umístění zařízení

4P

Výpůjčka nebytových prostor v objektu č. p. 3015 na ulici Univerzitní ve Zlíně pro Klub seniorů.

5P

Byty – uzavření smluv o nájmu bytů

6P

Byty – uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

7P

BYTY - mimořádné přidělení spíže mimo byt, mimořádné přidělení bytů, udělení výjimek z pravidel
poskytování bydlení v nájemních bytech a pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené
osoby

8P

Byty - návrh na podání výpovědi nájmu bytu, návrh na neuzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a návrh na
uzavření smlouvy o nájmu bytu (přechod nájmu bytu)

9P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

10P

Zrušení „Pravidel pro prominutí poplatku a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve
vlastnictví statutárního města Zlína“

11P

Proplacení faktury v souvislosti s úpravou elektrorozvodů v domě č. p. 345 na ulici Vodní

12P

Garáže - nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání dle pravidel - seznam č. 177, prominutí
plateb za nájemné, výměna podzemního parkovacího stání

13P

Rozpočtové opatření č.47/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

14P

Rozpočtové opatření č.48/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

15P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín.

16P

Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky města Otrokovice na zhotovení sochy Jana Antonína Bati
v Otrokovicích

17P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Centrální park Jižní Svahy,
III. etapa Kráter - část Vodní biotop“.

18P

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”,

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rámcová smlouva na instalatérské
práce v bytech a nebytových prostorech v majetku statutárního města Zlína“

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín“

21P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávky
osobních vozidel pro potřeby Odboru kanceláře primátora a Odboru městské zeleně MMZ“, rozdělené na
část A, B

22P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vydavatel periodika Magazín Zlín“

23P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování podkladů pro tvorbu nových internetových
stránek www.zlin.eu

24P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro společné provedení stavby (DUR+DSP) a
dokumentace pro provádění stavby (DPS) "Zlín- Středová, točna MHD-doplnění parkování"

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 4400190083 na vypracování projektové dokumentace a
zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi".

26P

Schválení smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce zpevněné plochy ve Zlíně – Klečůvce”, zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852

27P

Schválení uzavření smlouvy na stavební práce v rámci akce „Úprava kanalizace Štípa, Stará cesta odstranění zápachu“

28P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200102 na stavební práce „Úprava interiéru
Obvodní knihovny, Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín” ze dne 13. 8. 2020

29P

Byty – uzavření rámcové smlouvy o dílo o zajištění oprav v oblasti topenářství a vodoinstalatérství v
bytových domech a objektech v majetku statutárního města Zlína se společností Teplo Zlín, a.s.

30P

Byty – schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technických pracovníků

31P

BYTY: Schválení uzavření "Smlouvy o zajištění komplexního servisu výtahů a údržby v bytovém domě na ul.
Středová 4786, Vodní 4203 a 4205 ve Zlíně"

32P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě "Výměna hlavních vnitřních
rozvodů ve všech nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín"

33P

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 220781_1 na pozemek p.č. 1297/3 k. ú. Zlín
pro připojení obytných buněk

34P

Uzavření servisní smlouvy na servis a opravy automatických dveří v budově Rehabilitačního stacionáře,
Žlebová 1590, 760 01 Zlín.

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Záložní převaděč I.
segment + záložní řídící jednotka převaděče II. segment" se společností KOMO-COM, s.r.o.

36P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Nový kamerový bod
MKDS – KB35 - Mariánské náměstí Štípa" se společností TC servis, s.r.o.

37P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Kontrola provozní bezpečnosti vybraných bříz ve
Zlíně 2020“, zhotovitel SAFE TREES, s.r.o. se sídlem Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 26935287

38P

Grantová dohoda v rámci programu ERASMUS+ pro Základní školu Zlín, Okružní 4685, příspěvkovou
organizaci.

39P

Provozní řád cyklostezky na ulici Výletní a Tyršovo nábřeží ve Zlíně

40P

Prohlášení o autorství díla - logotyp statutárního města Zlína

41P

Doplnění členů poroty pro vyhlášení a hodnocení urbanistické soutěže "Zástavba Březnická"

42P

Odstoupení manažera IPRÚ/ITI

43P

Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma SMZ"

44P

Rezignace člena Zastupitelstva města Zlína na mandát, schválení předání osvědčení o vzniku členství v
Zastupitelstvu města Zlína náhradníkovi

45P

Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 - 2027.

46P

Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

47P

Odvolání a jmenování člena konkursní komise v souvislosti s vyhlášeným konkursem na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace

48P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

49P

Žádost 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 2 ks reklamního zařízení na střeše budovy a 2 ks
reklamního zařízení před budovou č. p. 5645, k. ú Zlín.

50P

Žádost 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 na pozemku p. č. 3, k. ú.
Mladcová.

51P

Vyhodnocení Záměru pronajmout celodřevěné prodejní stánky na náměstí Míru ve Zlíně v rámci akce
Adventní Zlín 2020, pověření k podpisu nájemních smluv s prodejci a schválení 2. kola Záměru na pronájem
celodřevěných prodejních stánků na náměstí Míru ve Zlíně v rámci akce Adventní Zlín 2020

52P

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

53P

Změna člena Komise pro strategické plánování RMZ

