Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

4. schůze Rady města Zlína, konaná dne 22. 2. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 56

Seznam materiálů
1P

Pozemky - záměr na výpůjčku, uzavření kupní smlouvy - Obchvat Zálešná

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“

3P

Pozemky - majetkoprávní úkony

4P

Nebytové prostory - záměry na pronájem nebytových prostor, uzavření dodatků, smlouva o připojení k
distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001798558

5P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 1089/1 v domě č. p. 1089 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně ("baťovský
čtvrtdomek")

6P

Byty - předkupní právo k bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 3149 na ulici Zálešná V ve Zlíně

7P

Byty - uzavření smluv o nájmu bytů, uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů

8P

Byty - uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

9P

Odvolání proti rozhodnutí soudu o neoprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

10P

Byty - změna nájemce bytu ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

11P

Nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a garáží dle pravidel - seznam č. 1/2021

12P

Rozpočtové opatření č. 56/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020 v souladu s
usnesením č.33/24R/2020

13P

Rozpočtové opatření č.6/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

14P

Rozpočtové opatření č.7/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

15P

Rozpočtové opatření č. 8/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

16P

Žádost o poskytnutí dotace na personální a věcné zabezpečení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 pro rok 2021, souhlas s finanční spoluúčastí na uvedeném zabezpečení

17P

Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací k 31. 12. 2020.

18P

Přidělení služební platební karty pro oddělení cestovního ruchu a informací

19P

Byty - schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rámcová
smlouva - malířské a natěračské práce v objektech v majetku statutárního města Zlína“

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Obnova vozového parku MP
Zlín - okrsek Štípa"

21P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Silniční napojení
průmyslové zóny Zlín-východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“.

22P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín-Štípa, rekonstrukce
přístupových cest k ZŠ Nová cesta“

23P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce školní jídelny
Hradská 5189, Zlín“

24P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25m bazénu, dlažby a obkladů“

25P

Kupní smlouva a zřízení služebnosti – Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky

26P

Souhlas se správcovstvím objektu a schválení uzavření smluv a dodatků pro statutární město Zlín (SMZ-OVS)
o sdružených službách dodávek el. energie se společností Centropol Energy, a.s., zem. plynu se společností
E.ON Energie, a.s. a vody se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., k nově přebíranému objektu v
majetku Nemovitostí města Zlína, s.r.o., Zlín - Kudlov, ul. Václavská 185

27P

Schválení uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí pro stavbu „Zlín – Podhoří
– odstavná plocha pro vozidla MHD, vč. úpravy křižovatky ul. Svatopluka Čecha – Na Slanici“

28P

Schválení uzavření "Dohody o provedení vynucené překládky nadzemního vedení sítě elektronických
komunikací" v rámci akce "Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní".

29P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "SMART-Navigační
parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně"

30P

Dohoda o narovnání - škodní událost

31P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro provádění stavby a interiéru v rámci akce
„Kavárna ve Zlínském klubu 204“

32P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4000210001 na realizaci díla Rekonstrukce rozvodů a
stavební úpravy nebytových prostor v domě Broučkova 292, Zlín.

33P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4000210270 na realizaci díla Výměna oken v domě
Broučkova č. p. 292 ve Zlíně.

34P

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 508/01141/2019 a úhradě služeb spojených s jejich
užíváním se společností ZARÁMÍ a.s., IČO 28302354

35P

schválení uzavření dodatku č.4 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb

36P

Uzavření smluv o výpůjčkách v rámci akce „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně“ .

37P

Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu o zlínském rodákovi Petru Niklovi s Českou televizí.

38P

schválení uzavření Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě s Luhačovským Zálesím, o.p.s.

39P

Změna uvolněného a neuvolněného člena ZMZ ve funkci náměstka primátora

40P

Delegování kompetencí na náměstky primátora - aktualizace

41P

Změna ve jmenovitém složení správních rad fondů statutárního města Zlína a Pracovní skupiny pro
rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky

42P

Změna v obsazení Správní rady ZOO a zámek Zlín - Lešná a pracovních skupin SMZ

43P

Návrh nového zástupce SMZ v orgánu společnosti Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

44P

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo
nábř. 3114, příspěvkové organizace, IČO 71008021

45P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č. 63/18R/2020 - memorandum o spolupráci statutárního města Zlína a
POST BELLUM, o.p.s.

46P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby do 50 000 Kč na rok
2021 (Vyrovnávací platba - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon vydaného
Moravskoslezským krajem)

47P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby do 50 000 Kč na rok
2021 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

48P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2021 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

49P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2021 (Vyrovnávací platba - Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi
veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV)

50P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2021 (Režim de minimis)

51P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína na nájemné prostor k pravidelné kulturní
činnosti 2021

52P

Účast zástupců MMZ na veletrhu cestovního ruchu "FOR BIKES" a na akci "Frýdek-Místek na kole"

53P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na služby "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně - kácení
dřevin a mýcení keřů"

54P

Redakční rada Magazínu Zlín

