Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

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

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 49

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - záměr směnit pozemky - stavba „Zlín, Jižní Svahy, dopravní propojení Podlesí – Kocanda“ a „
Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“

3P

Pozemky - Dodatky ke smlouvám o právu provést stavbu a smlouvám o budoucí kupní smlouvě

4P

Nebytové prostory - uzavření dodatků, snížení nájemného kvůli kovidu, udělení souhlasu, uzavření smlouvy

5P

Byty – uzavření smluv o nájmu bytů a uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

6P

Dohoda o ukončení nájmu garážového stání na PPS 1, Na Honech I, stání č. 69 na pozemku p. č. st. 7266 v
k. ú. Zlín

7P

Garáže - záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáže a uzavření smlouvy o
nájmu garážového stání

8P

Rozpočtové opatření č.18/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

9P

Rozpočtové opatření č.19/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

10P

Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, s provedením oprav
svěřeného majetku

11P

Udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná k prodeji nepotřebného
majetku

12P

Poskytnutí neinvestiční dotace pro Linku bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha

13P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, vyhlášení výzvy č. 42., 45., 46. a 47.

14P

Zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „SMART-Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve
Zlíně“.

15P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zlín - Regenerace zeleně ve
Zlíně - II. etapa."

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekreační park
Maják“

17P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava chodníků
Lesní čtvrť-Zlín, lokalita 2: Pod Vodojemem - Křivá".

18P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava chodníků
Lesní čtvrť-Zlín, lokalita 1: Pod Vodojemem - Pod Školou".

19P

Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu v soutěži „BŘEZNICKÁ, ZLÍN – NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ“

20P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Klimatizace do serveroven
pro 10 základních škol“

21P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín“

22P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště č. 162, Zlín – Jižní Svahy“

23P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“

24P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť".

25P

Schválení dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebních prací

26P

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

27P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie na služby „Sadové úpravy v parčíku u Kyklopa, Zlín – Mladcová“,
zhotovitel Pavel Vyvlečka se sídlem Družstevní 4517, 760 05 Zlín, IČO: 60560363

28P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rekonstrukce školní
jídelny Hradská 5189, Zlín"

29P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Zlín-Štípa,
Rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta"

30P

Schválení uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy

31P

Schválení smlouvy o dílo na "Revitalizaci prostoru v Centrálním parku Jižní Svahy u travnatých schodů - II.
etapa"

32P

Uzavření Dodatku č. 4 ke Koordinační dohodě o spolupráci při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku
ze dne 14. 5. 2009 s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje

33P

Uzavření smlouvy o provádění servisních služeb EZS a EPS pro objekty střežené prostřednictvím PCO se
zhotovitelem ZASYS – ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

34P

Uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet a Smlouvy o servisních službách

35P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4000210001 na realizaci díla: „Rekonstrukce rozvodů a
stavební úpravy nebytových prostor v domě Broučkova 292, Zlín“

36P

Smlouva o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se sluchovým postižením

37P

Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru ozvučení Velkého kina

38P

Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě na servis a opravy jevištního zvedaného stolu Z1, jehož předmětem je
změna ceny pravidelného servisu pro rok 2021

39P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Výměna kolotoče a oprava dopadové plochy na
dětském hřišti č. 384, Zlín – Štípa“

40P

Schválení uzavření Pojistné smlouvy na soubor plastik autora Michala Gabriela

41P

Schválení uzavření smlouvy o spolupořadatelství Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně s
OUTDOOR FILMS s.r.o. a Golden Apple Cinema, a.s.

42P

Souhlas s působením Základní školy 2ika na území statutárního města Zlína.

43P

Fond mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - dotace z programu Sportovní akce

44P

Návštěvní řád veřejného tábořiště Podlesí V

45P

Ukončení veřejné sbírky na spolufinancování obnovy Památníku Tomáše Bati

46P

Dohody o úhradě příspěvku pro členy komisí místních částí

47P

Škodní událost - dohoda o narovnání

