Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

8. schůze Rady města Zlína, konaná dne 26. 4. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - záměry na pronájem, uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor, uzavření
smlouvy o nájmu

3P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

4P

Byty - změna nájemce bytu ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

5P

Byty – dodatek ke smlouvě o poskytování úklidových služeb v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Zlína na ul. Broučkova 292, Zlín

6P

Udělení souhlasu výboru Společenství vlastníků č.p. 3961 - 3964, Sokolská ve Zlíně k úkonům v souvislosti s
revitalizací domu č.p. 3961 - 3964 na ul. Sokolská ve Zlíně.

7P

Rozpočtové opatření č. 15/2021 tab. 13 až 16 - navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

8P

Rozpočtové opatření č.16/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

9P

Rozpočtové opatření č.17/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

10P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - složení Řídicího výboru IPRÚ

11P

Úprava Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru "Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro
období 2021-2027" - zohlednění změny na pozici manažera ITI v příloze č. 1

12P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Úprava uličního prostoru
Podvesná VI. a Benešovo nábřeží, úsek Dlouhá - Podvesná VI., Zlín"

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zlín, Stezka pro chodce a
cyklisty MK K Pasekám (DUR+DSP+DPS)"

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků ve
vnitrobloku na ul. Dětská“

15P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Dílčí oprava
vnitrobloku Hony I – SO 400 Dětské hřiště"

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, rekonstrukce
místní komunikace ulice Klabalská III“

17P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Modernizace portálu občana
SMZ"

18P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul.
Vodní."

19P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Zlín-Štípa, rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta“

20P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "ZŠ Zlín Okružní, pavilon B, oprava
havarijního stavu učeben v I. NP."

21P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Oprava bytů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně“

22P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Pozáruční servis a opravy
motorových vozidel MMZ pro období 2021 - 2023“

23P

Schválení uzavření smlouvy na projektovou a inženýrskou činnost projektu "Posouzení technického stavu
Zimního stadionu Luďka Čajky a možnosti jeho opravy"

24P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na realizaci stavby" v rámci veřejné zakázky "Výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zimní
stadion Luďka Čajky"

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské
činnosti na akci "Zlín, Louky - úprava Návsi"

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Úprava křižovatky ulic Zelinova x Okružní,
Zlín"

27P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Zlín, kruhová
křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní"

28P

Uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci akce "Silniční napojení průmyslové zóny
Zlín -východ a oprav navazujících komunikací".

29P

Smlouva o nájmu 3 ks sloupů světelných signalizačních zařízení

30P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících - 7 úseků kanalizací

31P

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800210090 "Posouzení vlivů Strategie rozvoje statutárního
města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030 na životní prostředí".

32P

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112

33P

Uzavření smlouvy o provádění servisních služeb EZS a EPS pro objekty střežené prostřednictvím PCO se
zhotovitelem ZASYS – ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

34P

Schválení smlouvy o dílo na akci „Parčík Chmelnická – Zlín, I. etapa“

35P

Schválení smlouvy o výkonu autorského dozoru na akci „Centrální park Jižní Svahy – III. etapa – část Vodní
biotop“

36P

Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí služby se společností All in style s.r.o.

37P

Schválení uzavření kupní smlouvy na upgrade RAM serverů HP DL360G9

38P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na vypracování libreta expozice o dějinách města Zlína.

39P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 486 ks alejových a 78 ks ovocných stromů na
území města Zlína během vegetačního období roku 2021, zhotovitel Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem
Záhumení V 321, PSČ 763 02, IČO: 60711086

40P

Schválení uzavření Darovací smlouvy se společností Holík International s.r.o. na darování 100 ks balíčků s
ochrannými NANO rouškami k propagačním účelům

41P

Zamítnutí záměru poskytování finanční podpory formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček
z vlastních finančních zdrojů, za účelem výměny kotlů na tuhá paliva a dodatečnou instalaci akumulačních
nádrží ke kotlům na tuhá paliva pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel města Zlína.

42P

Stanovení platu a odměny ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

43P

Pověření člena Zastupitelstva města Zlína funkcí oddávajícího

44P

Stanovení míst a doby pro konání obřadů uzavření manželství, jubilejních svatebních obřadů a obřadů
registrovaného partnerství

