Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

14. schůze Rady města Zlína, konaná dne 26. 7. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 54

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2000080329 (Mateřská škola "Sluníčko", s. r. o., na ulici Ševcovská
ve Zlíně).

4P

Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 2681 a v budově bez č.p./č.ev. na ul. Ševcovská ve
Zlíně a vypůjčit okolní pozemek stávajícímu uživateli Mateřské škole "Sluníčko", s. r. o.

5P

Uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor v budově č.p. 4787 na ul. Česká ve Zlíně. (Střední
škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.)

6P

Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 4787 na ul. Česká ve Zlíně. (Střední škola pedagogická
a sociální Zlín, s.r.o.)

7P

Dohody o ukončení Smluv o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 4787 na ul. Česká ve Zlíně (Církevní
základní škola a mateřská škola ve Zlíně).

8P

Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 4787 na ul. Česká ve Zlíně. (Církevní základní škola a
mateřská škola ve Zlíně)

9P

Rozpočtové opatření č.29/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

10P

Rozpočtové opatření č.30/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

11P

Správní a dozorčí rada Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. - uplynutí funkčního období a návrh na
jmenování zástupců SMZ

12P

Poskytnutí odměny řediteli ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, za 1. pololetí roku 2021

13P

Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, za 1. pololetí roku 2021.

14P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č. 66/10R/2021 ze dne 24. 05. 2021 - Smlouva o vypořádání závazků k
Dodatku č. 1 k Pojistné smlouva 8072697613

15P

Podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci nevyplacení části dotace v rámci projektu
"Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - aktivita Bezpečnost
dopravy"

16P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2021 - 30. 6.
2021

17P

Zrušení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Vybavení odborných učeben pro 10
základních škol ve Zlíně“.

18P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna potrubních
rozvodů ZTI a ÚT v BD č.p. 344, Nad Ovčírnou IV“

19P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Galavečer u příležitosti oslavy
výročí první písemné zmínky o městu Zlínu"

20P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby "Multižánrový festival ZLÍN ŽIJE".

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní studie Malenovice –
historické centrum“

22P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Rozšíření diskového pole
(SAN) pro MP Zlín"

23P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Nájem a údržba vánočního
osvětlení v městských parcích“

24P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Objekt
sociální rehabilitace, Zlín“

25P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské divadlo Zlín na nákup předplatného na
divadelní sezonu 2021/2022 pro zaměstnance statutárního města Zlína.

26P

Schválení uzavření smlouvy o zajištění společného postupu při nákupu časových předplatných jízdenek pro
zaměstnance statutárního města Zlína s Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o.

27P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná na nákup ročních
karet a vstupenek pro zaměstnance statutárního města Zlína.

28P

Schválení uzavření kupní smlouvy se společností STEZA Zlín, spol. s r. o. na nákup poukazů pro zaměstnance
statutárního města Zlína.

29P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Okružní křižovatka na
silnici III/490 18, Zlín-Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD"

30P

Byty - dodatek č. 2 ke smlouvě o provádění odečtů indikátorů topných nákladů

31P

Dodatek č. 1 ke smlouvě na servis výtahů č. 4000161353, jehož předmětem je změna ceny pravidelného
servisu

32P

Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1800210062 na realizaci stavebních prací „Zpevněné plochy a
rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“, zhotovitel FITNEMA s.r.o. se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč, IČO:
03554104

33P

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na projektové práce na rekonstrukci sportovišť v areálu
sokolovny ve Zlíně, na ul. Sokolská.

34P

Schválení uzavření Smlouvy o zajištění akce "I senioři umí žít naplno"

35P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování Studie architektonické obnovy Zlínského zámku

36P

Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3800200005, jehož předmětem je zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027".

37P

Uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/000143 a uzavření
Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí v rámci akce "Zlín - Rekonstrukce
Zimního stadionu Luďka Čajky"

38P

Uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor s Krajským ředitelstvím
policie Zlínského kraje, a to nemovitostí využívaných Městskou policií Zlín jako kotce pro služební psy

39P

Přijetí daru (maketa letadla Junkers F13) a uzavření darovací smlouvy s Nadací Tomáše Bati

40P

Smlouva o spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně při VIII. ročníku Zlínského salonu
mladých 2021

41P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 2800 21 0191 se společností ellement architects s.r.o. na
vypracování architektonické studie okolí Památníku Tomáše Bati

42P

Schválení uzavření smlouvy na technickou úpravu autorských textů pro připravovanou knihu "Dějiny města
Zlína"

43P

Uzavření smlouvy o nájmu prostor Kongresového centra Zlín pro pořádání 61. ZLÍN FILM FESTIVALU ve dnech
06.09.2021 - 16.09.2021 s FILMFEST, s.r.o.

44P

Memorandum o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s., v oblasti energetiky

45P

Úprava ceny za dopravu osob do zdravotnického zařízení (protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice) v souvislosti s plněním úkonů podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek

46P

Stanovení platu ředitelce Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové
organizace.

47P

Poskytnutí odměny ředitelce Linky SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína.

48P

Aktualizace Ceníku služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína dle přílohy

49P

Statut Magazínu Zlín

50P

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

51P

Schválení uzavření příkazní smlouvy na poskytování služeb administrátora veřejné zakázky "Správce stavby
a BOZP: Silniční napojení průmyslové zóny a parkoviště P+R, Zlín - Příluky".

52P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Úprava uličního prostoru Podvesná VI. a Benešovo nábřeží, úsek Dlouhá – Podvesná VI., Zlín“

53P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s Kateřinou Šedou na realizaci individualizovaného projektu u příležitosti
oslav výročí první písemné zmínky o městu Zlínu.

