Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

17. schůze Rady města Zlína, konaná dne 13. 9. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 39

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Nebytové prostory - nové stanovy Společenství vlastníků č.p. 4211 - 4217, Dlouhá ve Zlíně

4P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

5P

Pozemky - záměr směnit pozemky - "Zlín - Mladcová, chodník z ul. Vinohrádek ke hřbitovu"; smlouva o
zřízení věcného břemene - služebnosti - "Zlín, ulice Okružní - přechod pro chodce a parkoviště Torzo";
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - "VPIC Zlín - silniční napojení průmyslové zóny"

6P

Záměr na prodej bytových jednotek v domech č. p. 5375, č. p. 5376 na ul. Podlesí IV ve Zlíně a
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na zastavěných částech pozemku

7P

Byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu a uzavření dohod o ukončení nájmu bytů

8P

Byty - vyřazení pohledávek za dlužníky

9P

Byty – smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro připojení bytu

10P

Byty: uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty statutárního města Zlína se
společností Teplo Zlín, a.s.

11P

Byty – zřízení věcného břemene pro hlavní uzávěr vody pro bytový dům Podlesí IV 5349

12P

Rozpočtové opatření č.36/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

13P

Rozpočtové opatření č.37/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

14P

Schválení projektového záměru "Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín" a schválení
podání žádosti o poskytnutí dotace.

15P

Projekt Publikace o dějinách města Zlína - schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci

16P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Regenerace ploch Kamenec
- rybník Malenovice"

17P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění výkonu
zadavatelských činností v zadávacím řízení na Zajištění nakládání s komunálním odpadem statutárního
města Zlína"

18P

Schválení výběru dodavatele stavebních prací na akci „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a
parkoviště P+R Zlín-Příluky.“

19P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekreační park
Maják“

20P

Schválení uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., IČO: 45244782

21P

Schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace veřejné zakázky na služby
„Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací“

22P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské
činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín"

23P

Schválení uzavření smlouvy na výrobu a montáž zábradli u autobusového nádraží ve Zlíně.

24P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících - „Velíková – kanalizace v ul. Chrastí“

25P

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s.,IČO 61859575 se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, odběrné místo ev. č. 400180123,
na adrese Podlesí V, Zlín

26P

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s.,IČO 61859575 se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, odběrné místo ev.č. 400106496,
na adrese Bartošova čtvrť, Zlín

27P

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s.,IČO 61859575 se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, odběrné místo ev. č. 400002279,
na adrese nám. T. G. Masaryka, Zlín

28P

Schválení smluv o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace zeleně
ve městě Zlíně v roce 2021“ pro část 4 - zhotovitel Radovan Kučera, IČO 65831811 a pro části 3 a 5 –
zhotovitel Miroslav Tobolík, IČO: 75823501

29P

Schválení kupní smlouvy, VZMR I. kategorie „Nákup sadebního materiálu pro podzimní zalesnění 2021“,
prodávající B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. IČO: 45806527

30P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku dřevin pro podzimní výsadby 2021

31P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400210057 na stavební práce "Výměna podhledu,
vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a obkladů"

32P

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy
statutárního města Zlína

33P

Schválení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Pracovna v Univerzitním parku ve Zlíně".

34P

Výjimka ze zákazu provedení výkopu pro stavbu Pracovny v Univerzitním parku ve Zlíně v plochách veřejné
zeleně se zvýšenou ochranou, vymezené Pravidly pro nakládání s veřejnou zelení v majetku statutárního
města Zlína v příloze č. 1

35P

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 4100190012 mezi statutárním městem Zlínem a Atletickým
klubem Zlín, z.s. (snížení nájemného).

36P

Schválení uzavření smlouvy o dílo se společností Seznam.cz, a.s.

37P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty

38P

Přidělení služební platební karty pro Odbor kanceláře primátora - Oddělení krizového řízení a obrany

39P

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

