Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

24. schůze Rady města Zlína, konaná dne 20. 12. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 73

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v souvislosti se zavedením inflační doložky

4P

Byty - zařazení žadatelů o nájem městských bytů do pořadníku dle příslušné kategorie, rozšíření žádosti o
pronájem bytu, dohoda o ukončení nájmu bytu, žadatelé o pronájem městských bytů, uzavření dodatku ke
smlouvě o nájmu bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu

5P

Garáže – záměry na změny nájemců u parkovacích stání a boxů

6P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

7P

Rozpočtové opatření č. 52/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

8P

Rozpočtové opatření č.53/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

9P

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Zlínem, na rok 2022 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Zlínem, na
léta 2023 - 2024

10P

Poskytnutí odměny řediteli ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, za 2. pololetí roku 2021

11P

Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, za 2. pololetí roku 2021.

12P

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace - Změna č. 3 odpisového plánu a plánu tvorby a použití
investičního fondu v roce 2021

13P

Projekt participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín" - výsledky 4. ročníku veřejného hlasování

14P

Podepisování smluv o bankovních účtech, jejich dodatků nebo rušení účtů

15P

Schválení projektového záměru "Zajištění kyberbezpečnosti SMZ".

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní studie – levobřežní
komunikace“

17P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Projektová dokumentace: "1. etapa
rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky“.

18P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
kanalizace Klečůvka“

19P

Schválení výběrových a zadávacích řízení Odboru dopravy MMZ pro externí administraci

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Měření úsekové
rychlosti, Zlín, Kudlov.“

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Měření úsekové
rychlosti, Zlín, Salaš.“

22P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Lhotka rekonstrukce chodníku směrem na Chlum"

23P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace přízemního
parteru bytového domu č.p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín“

24P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Rámcová smlouva na
poskytování služeb v oblasti automatizace“

25P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zajištění výroby 3D nápisu 700 Zlín,
včetně dovozu a instalace"

26P

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

27P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy na služby "Smlouva o zajištění součinnosti při tvorbě
integračních vazeb na stávající integrační platformu".

28P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
"Vybavení sportovní plochy, montáže, demontáže mantinelů včetně dopravy, přesunu a ekologické likvidace
na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně"

29P

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 2022

30P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníků Lesní čtvrť – Zlín, lokalita 1: Pod
Vodojemem – Pod Školou"

31P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků Lesní čtvrť – Zlín, lokalita 2: Pod
Vodojemem – Křivá“

32P

Schválení uzavření smlouvy "Zlín, Zálešná - Obchvat Zálešné - podklady pro novou žádost dle §56 zákona
č.114/1992 Sb."

33P

Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4400140128 "Vypracování projektové dokumentace pro akci
Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné""

34P

Schválení uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na akci "Zálešná II. - revitalizace uličního
prostoru"

35P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 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)".

36P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4400201186 na služby "Vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, a inženýrská činnost na akci Zlín, Malenovice stavební úpravy ulice B. Smetany".

37P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400211101 na realizaci stavebních prací „Vybudování
parkovacích míst Jižní Svahy-drobná parkovací stání"

38P

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného odpadu č. 4740/632/10

39P

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod ze skládky odpadů Suchý důl

40P

Schválení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí, provozovatel
distribuční soustavy EG.D, a.s. IČO: 28085400

41P

Schválení smlouvy o úhradě paušálních nákladů spojených s odlovem černé zvěře

42P

Víceúčelové budovy - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o odstranění směsného komunálního odpadu

43P

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3900110009

44P

Uzavření smluv o nájmech a schválení záměrů pronajmout - vše v budově č. p. 4427, stojící na pozemku p.
č. st. 889/2 v k. ú. Zlín (přístavba šaten objektu na adrese č. p. ...tzv. "Sokolovny" ve Zlíně)

45P

Byty - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pasportu bytu a návrhu řešení
výplní okenních otvorů v bytovém domě Zálešná I 4057

46P

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce software k 8 ks licencí
VMware vSphere Standard a 1 ks licence vCenter"

47P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb "Dotační management projektu a technický
dozor realizace aktivit pro projekt - Infrastruktura do základních škol ve Zlíně"

48P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce osvětlení divadelního a komorního sálu
v objektu Malé scény na ulici Štefánikova 2987 ve Zlíně“

49P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Výměna výkladců v nebytových prostorech v objektu
na ul. Školní 3896, Zlín“

50P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava a modernizace EPS v objektu na ul. Okružní
5550, Zlín“

51P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Nadací Tomáše Bati na přijetí souboru
nábytku z baťovského domku

52P

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

53P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se sluchovým
postižením

54P

Schválení uzavření smluv o výpůjčce prodejních stánků a prodejních míst na náměstí Míru a pověření k
jejich uzavírání

55P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Nejbaby, s.r.o., na nákup dětských dek

56P

Dočasné pověření k řízení příspěvkové organizace Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum

57P

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Živý Zlín – kulturní
a kreativní centrum

58P

Pravidla pro stanovení platu nebo mzdy ředitelům mateřských škol, základních škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Zlínem.

59P

Stanovení platu nebo mzdy ředitelům mateřských škol, základních škol, školských zařízení a zástupcům
statutárního orgánu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

60P

Stanovení platu ředitelce Linky SOS, příspěvkové organizace

61P

Čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Zlínem, v roce
2021

62P

Změny odpisových plánů pro rok 2021 u školských příspěvkových organizací k 31. 12. 2021.

63P

Změna kapacity Mateřské školy Zlín, tř. Svobody 835, příspěvkové organizace, IČO 71 00 77 41

64P

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

65P

Pověření zaměstnance Odboru městské zeleně k prodeji dřeva

66P

Změna pověření k realizaci některých usnesení Rady města Zlína

67P

Pověření člena Zastupitelstva města Zlína funkcí oddávajícího

68P

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

69P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv na služby "Propagace statutárního města Zlína
prostřednictvím ledního hokeje"

70P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv na služby "Propagace statutárního města Zlína
prostřednictvím fotbalu"

71P

Schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro koncesi malého rozsahu na služby
"PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA PRO VEŘEJNOU
POTŘEBU VE MĚSTĚ ZLÍN"

72P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti
statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací“

73P

Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu „Zlín, Mladcová – oprava silnice III/49016 a chodník z ulice
Vinohrádek ke hřbitovu“

