Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

3. schůze Rady města Zlína, konaná dne 8. 2. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 28

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory – záměry na pronájem nebytových prostor, uzavření dodatku, výjimka z Pravidel pro
nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMZ, podání výpovědi z nájmu, schválení minimální ceny
pro lokalitu Burešov 4886

3P

Nebyty – snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií

4P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytu a smluv o nájmu bytu

5P

Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů - Společnost Podané ruce o.p.s.

6P

Byty – souhlas s umístěním vnitřního komunikačního vedení SEK a optické přípojky a vnitřních rozvodů v
bytových domech

7P

Garáže – záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání a uzavření smlouvy o nájmu garážového
stání

8P

Rozpočtové opatření č.4/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

9P

Rozpočtové opatření č.5/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

10P

Delegování zástupce statutárního města Zlína na konferenci spolku HC Berani Zlín, z.s.

11P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Klimatizace do serveroven
pro 10 základních škol"

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Posouzení bezpečnosti
vybraných dětských hřišť ve Zlíně včetně jejich zařízení"

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování
parkovacích míst Jižní Svahy – drobná parkovací stání“

14P

Výjimka ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu, schválení smlouvy o dílo „Těžba a přibližování
kůrovcové mýtní nahodilé těžby v celkovém objemu max. 2500 m3 na lesním majetku SMZ – lokalita Tlustá
hora“, zhotovitel Martin Láník, sídlem Pod Zámkem 271, 763 61, Pohořelice, IČO: 75319420

15P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na vypracování Architektonické studie okolí Památníku Tomáše Bati

16P

Digitální 3D předloha modelu baťovského Zlína - podlicenční smlouva

17P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku 2 kusů FortiSwitch-1024D

18P

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

19P

Informace o souhlasu s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacích
řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky "Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín-Kocanda (ulice
Okružní) a točny MHD" na RMZ 25.1.2020 a doporučením ZMZ ke schválení.

20P

Dohoda o narovnání ve věci „Dílčí oprava vnitrobloku HONY I-Jižní Svahy I. etapa".

21P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400200177 na služby „Vypracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti- Zlín, Jaroslavice- Odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská"

22P

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě na supervizora realizace strategie "Plánu udržitelné městské mobility města
Zlína"

23P

Schválení rámcové smlouvy na dodávky náhradních dílů a servis techniky zn. HUSQVARNA, VZMR I. kategorie
„Náhradní díly a servis techniky zn. HUSQVARNA pro OMZ MMZ na r. 2021“ s dodavatelem BCServis CZ s.r.o.,
se sídlem Záluští 54, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 26227061

24P

Schválení rámcové smlouvy na dodávky náhradních dílů a servis techniky STIHL

25P

Zrušení usnesení RMZ č. 25/2R/2021 a Pověření k plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných
odpadů

26P

Záměr na prodej bytových jednotek v domech č. p. 5348, č. p. 5349 a spoluvlastnických podílů na
společných částech domu a na zastavěných částech pozemku na ul. Podlesí IV ve Zlíně

27P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy o dílo pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
"SMART-Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně".

28P

Schválení výjimky na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Zlínský
architektonický manuál na rok 2021 v plné výši

