Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

11. schůze Rady města Zlína, konaná dne 7. 6. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 49

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

3P

Nebytové prostory - pravidla pro rozhodování o žádostech nájemců nebytových prostor o slevě na nájmu,
uzavření dodatků, smluv o nájmu, záměr na pronájem nebytových prostor, uzavření smluv o dodávce
tepelné energie, vody a odvádění odpadních vod

4P

Pozemky - smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami k. ú. Malenovice u Zlína

5P

Pozemky - nájemní smlouva - nájem části nemovité věci

6P

Založení Společenství vlastníků jednotek Podlesí IV 5348 ve Zlíně a Společenství vlastníků jednotek Podlesí
IV 5349 ve Zlíně

7P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytu a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

8P

BYTY - předkupní právo k bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 1215, na pozemku st. p. č. 1263, na Zálešné VI
ve Zlíně

9P

Byty - smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 41289621/4, adresa odběrného místa Lipová
1634, Zlín

10P

1. Závěrečný účet statutárního města Zlína za rok 2020 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok
2020

11P

Rozpočtové opatření č.22/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

12P

Rozpočtové opatření č.23/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

13P

Rozpočtové opatření č.24/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

14P

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na roky 2023 - 2025

15P

Zhodnocení volných finančních prostředků statutárního města Zlín

16P

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

17P

Schválení odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu Městské divadlo Zlín, příspěvková
organizace, v roce 2021

18P

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

19P

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na provoz veřejných koupališť v roce 2021

20P

Dar na podporu projektu "Na kole jen s přilbou" pro rok 2021

21P

Prodej vyřazených služebních vozidel statutárního města Zlín.

22P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - finální podoba změny č. 12 integrované strategie

23P

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

24P

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

25P

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

26P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Úrazové pojištění strážníků MP
Zlín" na šestileté období

27P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Adventní Zlín 2021"

28P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín,
rekonstrukce místní komunikace ulice Klabalská III“.

29P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Regenerace panelové sídliště Zlín – Podhoří – část 1“

30P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Pořízení zásahového osobního automobilu pro JPO II/1 Zlín - Prštné“

31P

Schválení uzavření smlouvy na služby "Diagnostický průzkum mostů Z60, Z94, Z100 a Z109 ve Zlíně".

32P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín, Mladcová oprava silnice III/49016 a chodník z ulice
Vinohrádek ke hřbitovu".

33P

Schválení uzavření 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"

34P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín-Lužkovice, oprava MK na ul. Pod
Jurým".

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Příluky – odpočinková plocha u zvířátek”

36P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie „Oprava mantinelů na dětském hřišti č. 362 Vršava“, zhotovitel
Pavlacký s.r.o. se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČO: 63472902

37P

Schválení rámcových smluv o dílo VZMR I. kategorie „Stříhání a ořezy keřových porostů – živých plotů a
ořezy obrostů z pat stromů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Zlín“ na r. 2021 rozdělená na
části (lokality) 1 až 6

38P

Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky Údržba Památníku Tomáše
Bati 2021.

39P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na realizační dokumentace expozice o dějinách města Zlína.

40P

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb.

41P

Uzavření smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina s Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s. na
umístění velkoplošné reklamy

42P

Uzavření smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina se společností FILMFEST, s.r.o. na umístění
velkoplošné reklamy

43P

Schválení aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice u Zlína
v části týkající se k.ú. Salaš u Zlína

44P

Konkurs a jmenování ředitele/ředitelky Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114,
příspěvkové organizace, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01 Zlín, IČO 71008021

45P

Obecně závazná vyhláška o pouličních uměleckých produkcích

46P

Použití heraldického znaku statutárního města Zlína na vlajku Velkého dechového orchestru města Zlína

47P

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

48P

Jmenování členů poroty a jejich náhradníků pro vyhlášení a hodnocení architektonické soutěže na
přestavbu a dostavbu radnice ve Zlíně

49P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína

