Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

8. schůze Rady města Zlína, konaná dne 15. 4. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 57

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o umístění zařízení, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
záměry prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Pozemky - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu a smlouva o právu provést stavbu a smlouva o
budoucí kupní smlouvě

3P

Snížení počtu osob na straně nájemce a změna kupujícího u bytu č. 42 v domě č.p. 5349 na ul. Podlesí IV ve
Zlíně - Radek Hejtmánek, Barbora Hejtmánková.

4P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

5P

Neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného - smlouva o nájmu bytu na dobu určitou

6P

Zrušení části usnesení Rady města Zlína ze dne 7. 1. 2019

7P

Rozpočtové opatření č.11/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

8P

Žádost o poskytnutí dotace na personální a věcné zabezpečení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 pro rok 2019, souhlas s finanční spoluúčastí na uvedeném zabezpečení

9P

Pověření k dojednávání podmínek, podepisování žádostí o instalaci/rušení platebních terminálů

10P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - složení Řídicího výboru

11P

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

12P

Poskytnutí finančního daru organizaci Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

13P

Poskytnutí finančního daru organizaci Domov Odry, příspěvková organizace

14P

Vyřazení pohledávek za dlužníky vzniklých z titulu vypravení pohřbu

15P

Pravidla zřizování vyhrazených parkovacích míst

16P

Zrušení usnesení na výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu a schválení zadávacího řízení pro
veřejnou zakázku na dodávky „Vybudování učeben řemeslných oborů“ rozdělené na části 1 - 3.

17P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka použitého vozidla kategorie N1 o
celkové hmotnosti 3 500 kg s pohonem 4x4 pro Odbor městské zeleně MMZ"

18P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Prodloužení záruky pro HP 7510
Switch Chassis“.

19P

Zrušení Smlouvy o účtu s výpovědní lhůtou 33 dní uzavřené s J&T BANKOU, a.s., a schválení Spořícího účtu
s 32 denní výpovědní lhůtou uzavřené s Komerční bankou, a.s.

20P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 340019002 na stavební práce „Revitalizace bytů v BD
Družstevní 4509, Zlín” ze dne 13. 2. 2019

21P

Uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí v rámci akce "Byty
sociální rehabilitace – ul. Bří Sousedíků, Zlín".

22P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na stavební práce "Výměna výloh a vstupních
dveří do nebytových prostor v přízemí objektu smZ, Benešovo nábřeží 1739, Zlín"

23P

Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci "Rekonstrukce místní komunikace - ulice Klabalská III"

24P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rekonstrukce ul.
prostoru v ulici 2.května, Zlín "

25P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření"

26P

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci ZOO a zámek
Zlín - Lešná, "Vybudování nového středotlakého rozvodu plynu".

27P

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci ZOO a zámek
Zlín - Lešná, "Oplocení pozemků Karibuni" .

28P

Schválení smlouvy o dílo na opravu vozidla Multicar M 25 pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína.

29P

Schválení smlouvy o dodávce vody pro pítko na veřejném dětském hřišti č.101 Zlín - Zálešná, č. odběrného
místa 400105922

30P

Schválení smlouvy o dílo „Dodávka a montáž piknikových setů včetně odpadkových košů pro Centrální park
Jižní Svahy a pro veřejný prostor po odstraněném torzu budovy Shopping City Zlín JS ve Zlíně“, zhotovitel
mmcité 1 a.s., IČ: 27670864 se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice za cenu 256 470,00 Kč bez DPH

31P

Schválení dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. 180 019 0013 ze dne 13. 3. 2019, na část č. 7: „Sečení
travnatých veřejných ploch v roce 2019, DiscGolfPark Jižní svahy“

32P

Zrušení části usnesení a schválení uzavření darovací smlouvy s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. v rámci
osvětové kampaně Den Země 2019 ve Zlíně

33P

Uzavření Licenční smlouvy a smlouvy o postoupení práv

34P

Schválení uzavření smlouvy o zajištění akce "I senioři umí žít naplno"

35P

Schválení použití poukázek získaných v dědickém řízení na nákup věcných darů osobám ohroženým
sociálním vyloučením

36P

Schválení uzavření smlouvy o dílo se společností T.R.I., s.r.o. na instalaci software a hardware Digital
Signage Systému – gSee pro obrazovky/monitory na foyerech a ve vestibulu Kongresového centra Zlín

37P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do Evropského
parlamentu konaných 24. a 25. 5. 2019.

38P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na stavební práce "Pojízdný regálový systém pro
MMZ v objektu smZ, ul. Kvítková 4122, Zlín"

39P

Schválení uzavření dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 970002-0575/08 mezi statutárním městem Zlínem a Českou poštou, s. p.

40P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

41P

Pověření pro MUDr. Miroslava Adámka, náměstka primátora k podpisu a dojednání ostatních náležitostí
dokumentů a smluv se zdravotními pojišťovnami pro organizační složku Rehabilitační stacionář

42P

Jmenování pracovní skupiny pro náplň Památníku Tomáše Bati

43P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna termínu a místa konání
akce

44P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program sportovní akce

45P

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

46P

Přidělení finančních prostředků na realizaci projektu "Občanské centrum Malenovice"

47P

Výjimka ze směrnice o tvorbě a evidenci smluv, schválení objednávky na kompletaci, roznos hlasovacích
lístků a nalepení adresního štítku pro volby do Evropského parlamentu s Českou poštou, s.p.

48P

Směrnice o inventarizaci majetku a závazků SMZ

49P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění kulturního a doprovodného
programu na akci Adventní Zlín 2019".

50P

Schválení Návštěvního řádu akce "Velikonoční jarmark 2019"

51P

Podání žádosti o podporu projektu "SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně" a
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMZ

52P

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Vladimírem Pachlem

53P

Udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín k prodeji nepotřebného majetku .

54P

Priority místní části Klečůvka pro rok 2019

