Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

10. schůze Rady města Zlína, konaná dne 24. 5. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:20

míst. č. 202

Bodů: 54

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory: uzavření dodatků - snížení nájemného kvůli covidu, uzavření smluv o nájmu, udělení
souhlasu s přenecháním části nebytových prostor, uzavřením dohody o ukončení nájmu, záměr na změnu
nájemce, výpovědi smluv o výpůjčce

3P

Pozemky - smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami k. ú. Velíková, k. ú. Malenovice

4P

Pozemky - uzavření darovací smlouvy - pozemek obec Lípa

5P

Byty – výjimka z Pravidel pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí
je stavba v majetku statutárního města Zlína

6P

Byty - žádosti o nájem bytu

7P

Byty – změna nájemců bytů ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

8P

Byty – žádost o souhlas s úpravou bytu

9P

Vypořádání bytového spoluvlastnictví, půldomek Zálešná VIII 1238

10P

Byty - aktualizace stávajících žadatelů o byt a nové žádosti o nájem bytů dle příslušné kategorie

11P

Prominutí dlužného nájemného, nedoplatků vyúčtování služeb, nákladů spojených s vyklizením bytu,
nákladů řízení a poplatků a úroků z prodlení

12P

Rozpočtové opatření č.20/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

13P

Rozpočtové opatření č.21/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

14P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

15P

Udělení souhlasu zřizovatele pro Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, s provedením oprav
svěřeného majetku

16P

Podání žádosti o dotaci na projekt "Úprava uličního prostoru Podvesná VI."

17P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - vyhlášení výzev č. 41., 43., 48. a 49.

18P

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III (MAP III)

19P

Změna Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické služby Zlín, s.r.o.

20P

Změna č. 3 Provozního řádu organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní,
třída Tomáše Bati a náměstí Míru

21P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Správce stavby a BOZP: Silniční
napojení průmyslové zóny a Parkoviště P+R, Zlín - Příluky.“

22P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní zakázku na realizaci "SMART-Navigační parkovací systém a
dispečink ITS ve Zlíně".

23P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín –
oprava komunikace a chodníku v ulici Vršavská po ulici Sokolská včetně odvodnění“.

24P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka nového komunálního traktoru s příslušenstvím pro Odbor městské zeleně MMZ“

25P

Byty - schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rámcová smlouva – instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení v objektech v majetku
statutárního města Zlína“

26P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Vypracování projektové
dokumentace DPS v rámci akce Bytový dům na Slanici".

27P

Smlouva o vypořádání závazků k Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě 8072697613

28P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín-Příluky, rekonstrukce MK Mezní, Michalova".

29P

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

30P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400200116 na stavební práce „Rekonstrukce objektu
Mlýnská č. p. 845” ze dne 23. 11. 2020

31P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na dodávku a zhotovení interiéru knihovny v rámci akce "Rekonstrukce
objektu Mlýnská č. p. 845"

32P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení v rámci akce "Zlín rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky"

33P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200122 na stavební práce "Infrastruktura do
základních škol ve Zlíně – bezbariérovost, stavební úpravy".

34P

Schválení uzavření smlouvy “Úprava předprostoru u ZŠ Komenského I a II, Zlín”.

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Rozvody kabelů
zásuvkových a časoměrných obvodů na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín".

36P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava prádelny na
Stadionu Letná, Tyršovo nábřeží 4381, Zlín".

37P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1800210062 na stavební práce „Zpevněné plochy a
rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“ ze dne 10.2.2021

38P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie „Nákup a instalace herní sestavy na dětském hřišti č. 436 ul.
Zelinova Zlín“ zhotovitel Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Drásov 583, 664 24 Drásov, IČO: 27738795

39P

Byty - schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Demolice bývalé ubytovny na
ul. Gahurova ve Zlíně“

40P

Byty – smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro připojení bytů v
bytových domech

41P

Byty – schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 4000203715 o poskytování úklidových služeb v bytovém
domě ve vlastnictví statutárního města Zlína na ul. Broučkova 292, Zlín

42P

Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb "Provádění úklidu a mytí oken a dveří - objekt SMZ,
Kvítková 7176, Zlín"

43P

Schválení uzavření smlouvy na technické zajištění projekcí v rámci projektu Zlínské filmové léto

44P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č. 56/8R/2021 ze dne 26. 4. 2021

45P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty

46P

Odměny ředitelům škol, školského zařízení, zástupkyni statutárního orgánu školy - zřizovaných statutárním
městem Zlínem.

47P

Poskytnutí odměny ředitelce LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína

48P

Zrušení usnesení o přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

49P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v II. pololetí 2021 ZMZ

50P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v II. pololetí 2021 RMZ

51P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu zdraví statutárního města Zlína

52P

Změna ve jmenovitém složení Komise RMZ pro spolupráci města a státní památkové péče

53P

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

54P

Souhlas s programem oslavy výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu

