Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

23. schůze Rady města Zlína, konaná dne 6. 12. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 49

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky – uzavření dodatku k příkazní smlouvě na zprostředkování výkupu pozemků pro IV. etapu skládky
Suchý důl

3P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na
pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSM

4P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

5P

Byty – uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

6P

Rozpočtové opatření č. 50/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

7P

Rozpočtové opatření č.51/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

8P

Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021

9P

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace - Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití
investičního fondu v roce 2021

10P

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace - Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití
investičního fondu v roce 2021

11P

Směrnice o vyřazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku statutárního města Zlína,
stanovování jeho ceny a způsobu odprodeje

12P

Schválení dílčího dokumentu "Analýza dopravního systému" v rámci projektu SUMP (Sustainable Urban
Mobility Plan) - Plán udržitelné městské mobility města Zlína.

13P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Rozšíření MIS Cityware - dodatek č. 5"

14P

Zrušení zadávacího řízení a schválení opakovaného zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na
služby „Zlín, Prštné – projektová dokumentace (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti akce Pravobřežní
komunikace v úseku Zlín, Prštné – Podbaba“.

15P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Galavečer u příležitosti oslavy výročí první
písemné zmínky o městu Zlínu".

16P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Multižánrový festival ZLÍN ŽIJE".

17P

Schválení uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu
inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce opěrné zdi, mostu a komunikace ul. Náves, Zlín - Louky, I. etapa"

18P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400211117 na stavební práce „Zlín - oprava
komunikace a chodníku v ulici Vršavská po ulici Sokolská včetně odvodnění".

19P

Schválení Dodatku č. 3 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"

20P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 021 0090 na stavební práce "Centrální park Jižní
Svahy, III. etapa Kráter - část Vodní biotop"

21P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování "Územní studie Boněcký rybník"

22P

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

23P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210128 na realizaci stavebních prací „Dílčí oprava
vnitrobloku Hony I – SO 400 Dětské hřiště “

24P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie na stavební práce „Revitalizace parku u Kudlovské přehrady ve
Zlíně – oprava průchozích pěšin“, zhotovitel Lubomír Maděra, se sídlem Zálešná IV 1175, 760 01 Zlín, IČO:
18152163

25P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie, stavební práce “Pročištění příkopu pro záchyt extravilánových
vod nad ulicí Pod rozhlednou, Zlín, místní část Letná”, zhotovitel Pavel Laciga, se sídlem Náves 67, 763 61
Pohořelice, IČO: 12745961

26P

Schválení smlouvy o provedení vodovodní přípojky pro pítko – v souvislosti s akcí „Velíková – prostor kolem
kanceláře místní části“, zhotovitel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779
00 Olomouc, IČO: 61859575

27P

Schválení uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v rámci akce "Objekt sociální
rehabilitace, Zlín"

28P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400210071 na stavební práce "Rekonstrukce bytů v BD
Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín"

29P

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního
města Zlína obchodní korporaci Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. - rekonstrukce zámeckého parku
Klečůvka

30P

Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120043 (Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková
organizace)

31P

Schválení uzavření smlouvy o dílo - servisní služby, k provádění pravidelného servisu, prohlídek a funkčních
zkoušek uzavřeného kamerového systému (CCTV)

32P

Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o "Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací"

33P

Uzavření Smlouvy o dílo na provádění oprav a servisních služeb na zařízení pro detekci CO

34P

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4100120008 (Základní umělecká škola Morava,
spol. s r. o.)

35P

Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, se společností POST BELLUM,
z. ú., IČO: 26548526.

36P

Schválení uzavření smlouvy o dílo Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období
2023 - 2028.

37P

Uzavření kupní a smlouvy na dílo Kurta Gebauera "Housenka raného kapitalismu".

38P

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci uměleckého projektu POESIOMAT.

39P

Smlouva o propagaci a reklamě mezi statutárním městem Zlínem a společností TESCOMA s.r.o.

40P

Uzavření dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě 2800 14 0205 s nájemcem, Zlínský zámek, o.p.s., na pronájem
informačního panelu.

41P

Zrušení usnesení - uzavření smlouvy na zajištění akce "Předvánoční setkání zaměstnanců statutárního města
Zlína"

42P

Výše poplatků za školné a stravné v organizačních složkách SMZ - jeslích a rehabilitačním stacionáři od 1. 1.
2022

43P

Vyřazení pohledávky za dlužníkem - zálohová faktura za doménu v Rehabilitačním stacionáři

44P

Udělení souhlasu Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvkové organizaci s uzavřením smlouvy o nájmu
nebytových prostor

45P

Udělení souhlasu pro HC Berani Zlín, z.s. k instalaci kamerového systému se záznamem před prostranstvím
Zimního stadionu Luďka Čajky.

46P

Strategický plán pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín na období 2021-2025 pro Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

47P

Zrušení usnesení o přidělení dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5

48P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Jaroslavice

Informace pro členy RMZ
Informace o pravidelné prohlídce a statickém posouzení stavebně-technického stavu budovy SMZ na ul.
Bartošova 15, Zlín

Různé a diskuse
- žádost p. Kovalčíka o přehodnocení usnesení RMZ č. 21/22R/2021

Zpracoval
Jméno a příjmení:

Dne:

Dana Kráčalová

1. 12. 2021

