Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

25. schůze Rady města Zlína, konaná dne 21. 12. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 74

Seznam materiálů
1P

Pozemky- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, smlouva o nájmu

2P

Změna výše nájemného u nově uzavřených smluv o nájmu bytu v majetku statutárního města Zlína od 1. 1.
2021

3P

Byty – uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

4P

Byty – výpověď z nájmu bytu v domě č.p. 4786 na ul. Středová ve Zlíně

5P

Byty – zvýšení počtu osob na straně nájemce bytu v domě č. p. 3854 na ul. Kamenná ve Zlíně a žádost o
úpravu bytu v domě č. p. 292 na ul. Broučkova

6P

BYTY - Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového
domu č. p. 5005, ul. K Majáku, Zlín“.

7P

BYTY - Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Rámcová smlouva stěhovací a vyklízecí práce v objektech v majetku statutárního města Zlína“

8P

Záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáže a žádost o povolení (souhlas) s
připojením nízkého napětí do garáže na vlastní náklady nájemce garáže.

9P

Rozpočtové opatření č.54/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Rozpočtové opatření č.55/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

11P

Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2020

12P

Poskytnutí odměny řediteli ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, za 2. pololetí roku 2020

13P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína - neinvestiční dotace pro FK Lužkovice - Želechovice, z.s.

14P

Projekt participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín" - výsledky 3. ročníku veřejného hlasování

15P

Přidělení služební platební karty pro Památník Tomáše Bati

16P

Přidělení služební platební karty pro oddělení tiskové

17P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace městského
tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

18P

Schválení projektového záměru a podání žádosti o poskytnutí dotace projektu "Silniční napojení průmyslové
zóny Zlín - východ a opravy navazujících komunikací"

19P

Schválení projektového záměru a podání žádosti o poskytnutí dotace projektu "Parkoviště P+R a B+R v
lokalitě Zlín-Příluky"

20P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv na služby "Propagace statutárního města Zlína
prostřednictvím ledního hokeje" a "Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím fotbalu"

21P

Schválení příloh č. 3 a 4 Smlouvy o poskytování služeb v rámci komplexního systému nakládání s odpady s
Technickými službami Zlín, s.r.o.

22P

Smlouva o odstranění odpadu pro Stadion mládeže, ul. Hradská 854, Zlín

23P

Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu pro Středisko volného času - Ostrov radosti, Kotěrova
4395, Zlín

24P

Schválení uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi statutárním městem Zlínem a
Technickými službami Zlín, s.r.o.

25P

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného odpadu č. 4740/632/10

26P

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1809530013, o odstranění směsného komunálního odpadu,
poskytovatel Technické služby Zlín, s.r.o.

27P

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod ze skládky odpadů Suchý důl

28P

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Provedení ořezů dřevin, kácení, instalace a revize vazeb v
registrovaném významném krajinném prvku Zlín – nábřeží“

29P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie „Zelená střecha provozní budovy OMZ Santražiny, Zlín“,
zhotovitel Gabriel s.r.o. se sídlem Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO: 25419455

30P

Schválení uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty na r. 2021

31P

Smlouvy o vypořádání závazků

32P

Rámcová smlouva o dílo na provádění stavebních prací

33P

Schválení dodatků ke smlouvám uzavřených s Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících se provozování
a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení, zajištění úklidových prací a o poskytování
služeb, na území statutárního města Zlína, na rok 2021.

34P

Schválení dodatku č.14 ke smlouvě č. 4400150007 uzavřené s Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících
se zajištění úklidových prací na území statutárního města Zlína, na rok 2020 - zimní údržba

35P

Schválení uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 na služby „Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum".

36P

Schválení uzavření příkazní smlouvy Poskytování služeb administrátora veřejné zakázky "Silniční napojení
průmyslové zony Zlín - východ a oprav navazujících komunikací".

37P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na akci "Úvodní studie - Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků
C2X ve statutárním městě Zlíně"

38P

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce na služby "Vypracování projektové
dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati"

39P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400201191 na stavební práce „Zlín, Malenovice oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání”.

40P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Záchytné parkoviště P+R Fryštácká"

41P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400200138 na služby "Vypracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost na akci Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín - u Centroprojektu na ulici
Štefánikova (včetně lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)".

42P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200097 na stavební práce „Chodník ulice
Zámecká, Zlín - Štípa” ze dne 14. 7. 2020

43P

Schválení uzavření smlouvy na projektovou činnost v rámci akce: "Výměna hlavních vnitřních rozvodů v
nebytových podlažích BD Středová 4786, Zlín"

44P

Schválení uzavření smluv o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
9001772562, č. 9001772565, č. 9001772568

45P

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2600160004 ze dne 21. 1. 2016, týkající se nemovitosti
využívané Městskou policií Zlín jako kotce pro služební psy

46P

Uzavření Dodatku č. 1 k servisní smlouvě o provádění kontrol provozuschopnosti a servisu požárně
bezpečnostních zařízení o změně názvu, IČ a DIČ zhotovitele

47P

Schválení uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře a užití počítačových programů VITA
software, jejich další obnově a rozvoji

48P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a uživání systému MP manager č.
3600140037 ze dne 5. 11. 2014

49P

schválení uzavření Smlouvy o umístění soukromého klíče do HSM pro poskytování služby vzdáleného
pečetění a Smlouvy o umístění soukromého klíče do HSM pro poskytování služby vzdáleného podepisování

50P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a údržbě vánočního osvětlení

51P

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů č. 2000200038,
se společností POST BELLUM, o. p. s., IČO: 26548526.

52P

Adventní Zlín 2020 - změna plnění

53P

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

54P

Čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Zlínem, v roce
2020

55P

Změny odpisových plánů pro rok 2020 u školských příspěvkových organizací k 31. 12. 2020.

56P

Stanovení platu ředitelům mateřských škol a základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

57P

Jmenování zástupců zřizovatele statutárního města Zlína na další funkční období do školských rad
základních škol

58P

Udělení souhlasu pro Církevní základní školu a mateřskou školu ve Zlíně, IČO 49157841.

59P

Podání výpovědí u neaktivních smluv evidovaných statutárním městem Zlínem na Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína

60P

Změna v obsazení pracovní skupiny pro obsahovou náplň Památníku Tomáše Bati

61P

Dohoda o ukončení smlouvy č. 3600140048 O komplexní podpoře provozu a užívání systému Project Trace
uzavřené dne 27.11.2014 se společností NEWPS.CZ s.r.o.

62P

Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu č. 3163/602/21 (N)

63P

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací, zřizovaných SMZ, na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkových organizací, zřizovaných SMZ, na léta 2022 - 2023

64P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
rozvodů a stavební úpravy nebytových prostor v domě Broučkova 292, Zlín“

65P

Pozemky - majetkoprávní úkony

66P

Nebyty - uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem a společností KAVÁRNA CUKRÁRNA s.r.o.

67P

Směrnice o podmínkách využití některých multifunkčních sálů v majetku statutárního města Zlína

68P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Vydavatel periodika
Magazín Zlín“.

69P

Žádost o náhradu škody

70P

Žádost o náhradu škody

71P

Smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení práv

72P

Schválení uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla: Stavební úpravy nebytového prostoru č. 92 na
adrese Dlouhá č. p. 94 ve Zlíně.

73P

Schválení uzavření dodatku č. 2 k prováděcí smlouvě o dílo č. 4000204775 na realizaci díla: Stavební úpravy
nebytového prostoru na adrese Dlouhá č.p. 94 ve Zlíně.

74P

Návrh rozpočtu Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2022

