Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

12. schůze Rady města Zlína, konaná dne 18. 6. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst.č, 202

Bodů: 48

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu, uzavření smlouvy o výpůjčce,
záměry prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Uzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky ve vlastnictví statutárního města
Zlína pro realizaci akce "“Rezidenční byty Zlín, Bartošova čtvrť – východ”

3P

Návrhy na uzavření smluv o nájmu bytu, dohod o ukončení nájmu bytu a dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

4P

Rozpočtové opatření č. 15/2018 tab.č.15 až 17 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018

5P

Rozpočtové opatření č. 16/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

6P

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. - jmenování členů správní rady a členů dozorčí rady

7P

Poskytnutí odměny řediteli ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, za 1. pololetí roku 2018

8P

Studie proveditelnosti projektu "Zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na páteřních křižovatkách ve Zlíně"

9P

Schválení soutěže o návrh „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ“

10P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce ul. prostoru v
ulici tř. 2. května, Zlín“

11P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava povrchu MK
Přílucká včetně zpomalovacího prahu"

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení střechy a
fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín“

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Analýza stávajícího stavu
vzniku a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, doporučení změn, doložení souladu s
doporučenými standardy".

15P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Dodávky kancelářských potřeb pro
statutární město Zlín"

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Pozáruční servis a opravy
motorových vozidel Městské policie Zlín"

17P

Zrušení usnesení RMZ č. 99/10R/2018 a schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky „Repase výplní okenních otvorů v obřadní síni objektu SMZ na náměstí
Míru 12, Zlín“

18P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Pozáruční servis a opravy
motorových vozidel MMZ“

19P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Poskytování úklidových
služeb ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“

20P

Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Zlínem a Nemovitostmi města Zlína, spol. s r.o.

21P

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce prostor v rámci akce Památník Tomáše Bati ve Zlíně - Zázemí
v budově Gymnázia

22P

Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi statutárním
městem Zlínem a Technickými službami Zlín, s.r.o.

23P

Uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi statutárním městem Zlínem a
Technickými službami Zlín, s.r.o.

24P

Schválení uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci akce „Rekonstrukce ulice
Zámecké, Zlín - Štípa”

25P

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě v rámci akce: „Revitalizace veřejného prostoru v okolí
1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy”

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Přesun autobusového přístřešku na zastávce MHD
Školní, ul. Štefánikova".

27P

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod objektů vodní prvek a pítko akce "Revitalizace
veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy"

28P

Uzavření smlouvy o provedení vodovodní přípojky pro sociální zařízení sběrného dvora na ulici Jiráskova ve
Zlíně

29P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky elektrické energie č.
SE070064445 ze dne 3. 8. 2017 (nové odběrné místo na adrese Okružní 4699 /byt č. 128/, 760 05 Zlín) od
CENTROPOL ENERGY, a.s.

30P

Schválení uzavření Dohody se společností AF-CITYPLAN, s.r.o., o ukončení platnosti Smlouvy o dílo č.
4400130031 pro vypracování projektové dokumentace stavby.

31P

Uzavření smlouvy o výpůjčce šaten na Stadionu mládeže ul. Hradská, Zlín pro potřeby Mistrovství Evropy v
cyklistice

32P

Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 4400150007 o zajištění úklidových prací na území statutárního města
Zlína.

33P

Schválení uzavření smlouvy na prodloužení maintenance k licencím Backup exec

34P

Schválení uzavření nájemní smlouvy na nájem prodejních stánků pro kulturní akce Adventní čas a Vánoční
jarmark ve Zlíně

35P

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170128 - na akci " MŠ Sokolská rekonstrukce školní zahrady" - Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace, IČO 71007504.

36P

Odměny ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

37P

Konkurs a jmenování ředitelky/ředitele Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvkové organizace, se
sídlem Kvítková 4338, 760 01 Zlín, IČO 00839329

38P

Konkursy a jmenování ředitelů/ředitelek mateřských škol Zlín

39P

Zpětvzetí vzdání se funkce ředitele LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace

40P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci.

41P

Schválení návštěvního řádu Centrálního parku Jižní Svahy

42P

Jmenování členů pracovní skupiny pro vypracování podkladů pro "Studii pro SMZ a turistickou oblast Zlínsko
a Luhačovicko" za statutární město Zlín

43P

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

44P

Žádost o prodloužení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 na dalších 10 let pro umístění
reklamního zařízení na parcele č. 244/47 k. ú. Malenovice u Zlína

45P

Poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu

46P

Přidělení dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína - vznik scénářů, které čerpají z historie či
současnosti města Zlína, rok 2018

47P

Přidělení dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína - vznik scénářů, které čerpají z historie či
současnosti města Zlína, rok 2018 - ZMZ

48P

Ceník za krátkodobé využití prostor sálů v objektech Zlín - Lhotka 68 a Zlín – Velíková 53

