Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

18. schůze Rady města Zlína, konaná dne 27. 9. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 64

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony (zámek)

4P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 5348/331 v domě Podlesí IV 5348

5P

Byty - předkupní právo k bytové jednotce - Zálešná

6P

Byty - 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 dohod o ukončení nájmu bytů

8P

Byty - zařazení žadatelů o nájem městských bytů do pořadníku dle příslušné kategorie a uzavření smluv o
nájmu bytů

9P

Byty - úhrada za opravu střechy

10P

Garáže – záměry na zveřejnění změny nájemců u parkovacích stání, uzavření smlouvy o nájmu garážového
stání a dohoda o ukončení nájmu garážového boxu

11P

Rozpočtové opatření č.38/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

12P

Rozpočtové opatření č.39/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

13P

Rozpočtové opatření č.40/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

14P

Vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu ZŠ Štípa" a
udělení souhlasu základní škole k podání žádosti o podporu.

15P

Doplatek kompenzace prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2021

16P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína - neinvestiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Lužkovice

17P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína - neinvestiční dotace pro Sportovní klub Jaroslavice z.s.

18P

Žádost o poskytnutí dotace v rámci „Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí,
které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků
obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19“

19P

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

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka a výměna
náhradního zdroje el. energie s ATS" pro potřeby krematoria

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Přírodní louky
Boněcko - mokřad"

22P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Obnova vozového parku MP
Zlín – Útvar hlídkové služby“

23P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Správce
stavby: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a parkoviště P + R Zlín - Příluky.“

24P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400200177 na služby „Vypracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti- Zlín, Jaroslavice- Odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská"

25P

Schválení dodatku č. 17 ke Smlouvě o zajištění úklidových prací na území statutárního města Zlína č.
4400150007

26P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o rekonstrukci
komunikace v areálu skládky Suchý důl

27P

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného odpadu č. 4740/632/10

28P

Schválení smlouvy o dílo „Podzimní zalesnění kalamitních holin po těžbě porostů napadených kůrovcem v
lokalitě Tlustá hora, Zlín“.

29P

Schválení Dohody o narovnání s Bytovým družstvem Podlesí

30P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování územní studie lokality "Boněcký rybník"

31P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4600210058 ze dne 7.5.2021 na služby "Změna
Územního plánu Zlína č. 4"

32P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o opravě
oplocení na sběrném dvoru Malenovice

33P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava
sociálního zázemí v 1. NP budovy L. Váchy 602“ se zhotovitelem VK - Montera s.r.o.

34P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na projektové práce "Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu
Letná"

35P

Prováděcí smlouva o dílo na realizaci díla Úpravy divadelního sálu a zázemí na adrese ZŠ Dřevnická č. p.
1788 ve Zlíně

36P

Schválení uzavření dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 982607-1432/2010 mezi statutárním městem Zlín a Českou poštou, s.p.

37P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (provoz komunikační infrastruktury metropolitní síť) č. 3600140008 ze dne 27. 1. 2014

38P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do Poslanecké
sněmovmy ČR konaných 8. a 9. 10. 2021.

39P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 2800 21 0197 s Filipem Slezákem na opravu válečných hrobů

40P

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů č. 2000200038,
se společností POST BELLUM, z. ú., IČO: 26548526.

41P

Schválení Operačního plánu zimní údržby pro období 2021 - 2022, včetně Plánu zimní údržby města Zlína
2021 - 2022 pro kalamitní stavy

42P

Novela tržního řádu

43P

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

44P

Směrnice o vedení hlavní pokladny, příručních pokladen, cenin a příkazových bloků

45P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty

46P

Změny odpisových plánů pro rok 2021 u školských příspěvkových organizací k 30. 9. 2021.

47P

Souhlas s navýšením počtu žáků v Základní škole Zlín, Mostní.

48P

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

49P

Stanovení platu řediteli základní školy a zástupci statutárního orgánu mateřské školy zřizovaných
statutárním městem Zlínem.

50P

Jmenování zástupců zřizovatele statutárního města Zlína na další funkční období do školských rad
základních škol

51P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci.

52P

Zrušení usnesení č. 102/16R/2021 - přijetí daru (umělecké dílo Kubus) a schválení uzavření darovací
smlouvy

53P

Rezignace člena Zastupitelstva města Zlína na mandát, schválení předání osvědčení o vzniku členství v
Zastupitelstvu města Zlína náhradníkovi

54P

Změna v personálním obsazení Finančního výboru ZMZ

55P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína

56P

Odstoupení jmenované členky ZMZ pro místní část Prštné

57P

Změny ve jmenovitém složení komisí Rady města Zlína

58P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - doplnění názvu

59P

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

60P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících - „Odkanalizování obce Hvozdná“

61P

Schválení uzavření smlouvy na provedení průzkumů v rámci akce: "Revitalizace Velkého kina ve Zlíně"

62P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Rozšíření diskového pole (SAN) pro MP Zlín“

63P

Schválení uzavření Smlouvy o provedení elektronické aukce na „Pronájem celodřevěných prodejních stánků
na akci Adventní Zlín 2021" a schválení Ceníku pronájmu plachtových prodejních stánků a využití plochy v
rámci akce "Adventní Zlín 2021"

64P

Schválení uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 na služby „Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum".

