Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

5. schůze Rady města Zlína, konaná dne 15. 3. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 85

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - výkup

3P

Pozemky - uzavření kupních smluv a smlouvy o zrušení věcného břemene užívání ,,Malenovice - oprava
chodníku v ulici Bezručova"

4P

Nebytové prostory - uzavření smluv o nájmu, dodatků, záměrů a dohody o skončení nájmu nebytových
prostor

5P

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

6P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Byty - uzavření dohod o ukončení smluv o nájmu bytu a mimořádné přidělení bytů

8P

Byty - mimořádné přidělení bytů a sklepní kóje, uzavření dodatku

9P

Byty - přistoupení k dluhu a uznání dluhu formou notářského zápisu mezi statutárním městem Zlínem,
společností ZITTA - výtahy, s.r.o. a p. Milanem Zittou

10P

Rozpočtové opatření č. 8/2021 tab. 13 až 20 - navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

11P

Rozpočtové opatření č. 9/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

12P

Rozpočtové opatření č.10/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

13P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína

14P

Schválení odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2021

15P

Schválení uvolnění finančních prostředků v plné výši neinvestičního příspěvku na rok 2021 - ZOO a zámek
Zlín - Lešná, p.o.

16P

Vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu "Objekt sociální rehabilitace, Zlín"

17P

Navýšení finančních prostředků do fondu oprav Společenství vlastníků č.p. 3961 - 3964, Sokolská ve Zlíně,
za nebytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Zlína, z důvodu revitalizace domu.

18P

Schválení uvolnění finančních prostředků v plné výši na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace na projekt Otevřené brány 2021

19P

Schválení uvolnění finančních prostředků v plné výši neinvestiční dotace na charitativní akci - Na kole
dětem v roce 2021

20P

Přijetí věcného daru od společnosti SPUR a.s. a uzavření darovací smlouvy

21P

Poskytnutí finančního daru pro spolek Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín,
z.s. a uzavření darovací smlouvy

22P

Žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení bodu na pořad jednání plánované řádné valné hromady v roce
2021 společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

23P

Analytická část strategického dokumentu "Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období
2021-2027", včetně vypracované kapitoly A "Popis území" a kapitoly B1 "Analýza stakeholderů".

24P

Schválení nového člena Koordinačního výboru pro tvorbu Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku
2030 - Zlín 2030.

25P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína v části Malenovice - Riviéra

26P

Zmocnění zadavatele k zastupování v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

27P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výběr administrátora pro
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce -Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky“ a pro
nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky - zajištění služeb
TDS a BOZP"

28P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Regenerace panelového
sídliště Zlín - Podhoří - část 1"

29P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava vozovky MK
Gahurova ve Zlíně."

30P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce a
cyklisty, propojení Čepkov - Jižní Svahy“

31P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava uličního
prostoru Podvesná VI., Zlín"

32P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Vypracování projektové
dokumentace DPS v rámci akce Bytový dům na Slanici“

33P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bytů v BD
Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“

34P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava bytů v BD Vodní
4201 - 4210 ve Zlíně“

35P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Zlín Okružní - pavilon B,
oprava havarijního stavu učeben v 1. NP“

36P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce veřejně
přístupného víceúčelového sportoviště č. 162, Zlín – Jižní Svahy"

37P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka 1 ks i použité
traktorové sekačky se sběrem posečené trávy pro Odbor městské zeleně"

38P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Pozáruční servis a opravy
motorových vozidel MMZ pro období 2021 - 2023"

39P

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“

40P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter - část Vodní biotop“.

41P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Úprava
pozemků ve správě Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína sečením či
mulčováním v letech 2021 - 2023“, rozdělenou na části 1 - 4

42P

Schválení uzavření smlouvy na úpravu dokumentace pro provádění stavby, rozpočtu a výkazu výměr v rámci
akce „Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a obkladů“

43P

Uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace stavby "Revitalizace
městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

44P

Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci při rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky

45P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu "SMART-Navigační parkovací
systém a dispečink ITS ve Zlíně".

46P

Schválení uzavření smlouvy na realizaci stavby "Kudlov-oprava místní komunikace"

47P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4400201195 na služby "Studie proveditelnosti Tunel Centrum, Zlín"

48P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Centrální park Jižní
Svahy, III. etapa Kráter - část Vodní biotop"

49P

Schválení uzavření smlouvy na projektovou a inženýrskou činnost Oprava a úprava lesní cesty k PSG aréně v
rámci akce „Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky"

50P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200116 na stavební práce „Rekonstrukce objektu
Mlýnská č. p. 845” ze dne 23. 11. 2020

51P

Schválení uzavření smlouvy na realizaci stavby v rámci projektu Tvoříme Zlín "Oprava chodníku Lesní
čtvrť-Zlín, Pod školou-Pod vrškem-propojovací chodník"

52P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na provedení zalesnění kalamitních holin po těžbě porostů napadených
kůrovcem v lokalitě Tlustá hora VZMR I. kategorie

53P

Dohoda o ukončení smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu

54P

Schválení Kupní smlouvy, VZMR I. kategorie „Nákup sadebního materiálu pro zalesnění“, prodávající B.F.P.,
Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. IČO: 45806527

55P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie, stavební práce “Oprava havárie tepelného kanálu v areálu
Odboru městské zeleně Santražiny”, zhotovitel PIPEMONT s.r.o., IČO: 04333314

56P

Schválení uzavření servisní smlouvy k poskytování služeb "Servis a údržba neveřejného telekomunikačního
systému Mitel (telefonní ústředny SMZ)".

57P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce dětského hřiště č. 113 Zlín, Sokolská
ul.“

58P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování "Studie proveditelnosti pro rozšíření sportovišť ve Zlíně lokalita Vršava - hřiště pro rugby a baseball"

59P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky - obnova válečných hrobů.

60P

Uzavření dohody o poskytování vzletové a přistávací dráhy na ploše pro sportovní a létající zařízení
Slušovice, pro zkušební plochu na zajištění zkoušek z praktické jízdy motocyklů, mezi Letištěm Slušovice
s.r.o. a statutárním městem Zlínem

61P

Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 45141299/1 pro „Rekreační park Maják“,
provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO:
61859575

62P

Schválení smlouvy o provedení vodovodní přípojky – v souvislosti s akcí „Rekreační park Maják“

63P

Schválení smlouvy o provedení kanalizační přípojky – v souvislosti s akcí „Rekreační park Maják“

64P

Schválení uzavření Darovací smlouvy se společností Noventis s.r.o. na darování 100 ks balení vitamínů k
propagačním účelům

65P

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu prostor mezi statutárním městem Zlínem a Střední školou
Baltaci s. r. o. (snížení nájemného).

66P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na instalaci strukturované sítě kategorie 5e v budově radnice

67P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3600200132, ze dne 11.11.2020 mezi mezi statutárním
městem Zlínem a společností Software602 a.s.

68P

Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/07 ze dne 1. 9. 2007 pro objekty
statutárního města Zlína se společností Teplo Zlín, a.s.

69P

Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce soch Michala Gabriela

70P

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

71P

Směrnice o pravidlech užívání mobilních prodejních stánků ve vlastnictví SMZ organizačními útvary města a
jinými subjekty

72P

Směrnice o vedení agendy ztrát a nálezů

73P

Změna kapacity školní jídelny Mateřské školy Zlín, Slovenská 1808, příspěvkové organizace

74P

Obsahová koncepce činnosti Živého Zlína - kulturní agentury, organizační složky SMZ na zámku Zlín

75P

Svěření nemovitého majetku do správy organizační složce SMZ Živému Zlínu - kulturní agentuře

76P

Ceník vstupného na zpoplatněné akce Živého Zlína - kulturní agentury konané v objektu zámku Zlín, v
budově č. p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně

77P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína: zrušení usnesení a změna ve specifikaci
účelu

78P

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

79P

Poskytnutí neinvestičních dotací z Ekofondu z prostředků OMZ

80P

Ocenění "Zasloužilý senior"

81P

Vznik pracovněprávního vztahu mezi statutárním městem Zlínem a Bc. Michaelou Blahovou jako
kronikářkou místní části Velíková

82P

Volba přísedící u Okresního soudu ve Zlíně

83P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry

84P

Změna ve složení Komise životního prostředí Rady města Zlína

