Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

2. schůze Rady města Zlína, konaná dne 21. 1. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 62

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavřením kupních smluv, uznáním vlastnictví, uzavření smlouvy o výpůjčce, podání
výpovědi z nájmu, prominutí nájemného, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, udělení souhlasu, uzavření smlouvy o
právu provést a umístit stavbu, uzavření smlouvy o výpůjčce, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Pozemky - uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dohody o úhradě
nákladů, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčkách

3P

Uzavření dohod o ukončení nájmu bytu a dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

4P

Souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty

5P

Rozpočtové opatření č. 2/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

6P

Rozpočtové opatření č. 3/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

7P

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2019

8P

Směrnice o dlouhodobém majetku SMZ

9P

Delegování zástupce statutárního města Zlína na valné hromady zájmového sdružení právnických osob
Asociace měst pro cyklisty, IČ: 01911996

10P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev na rok 2019, revize 29. výzvy, vyhodnocení
sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2018

11P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Sdružené dodávky zemního plynu (jeho regulované
cenové složky) pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí
města Zlína“ pro období let 2020 až 2023

12P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie (její silové části)
pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína“ na
období od roku 2020 do 2023.

13P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Výběr mobilního operátora pro
hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace“.

14P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření komunikační
infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II“.

15P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně“

16P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků – ulice Švermova-Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa“

17P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Provádění
revizí a oprav Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a Povodňového informačního systému
(POVIS) města Zlína"

18P

Pověření v rámci projektu "Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína"

19P

Pověření v rámci projektu "Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín"

20P

Pověření v rámci projektu "Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín"

21P

Pověření primátora k uzavírání smluv o poskytování služeb souvisejících s provozem Pultu centralizované
ochrany (PCO) na Městské policii Zlín

22P

Schválení smlouvy o vypořádání závazků se společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

23P

Schválení uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách

24P

Schválení smlouvy o dílo, zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení “Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně – III. etapa – Vodní biotop, část Vyhlídková lávka“, zhotovitel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 46974806

25P

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod ze skládky odpadů Suchý důl

26P

Smlouva o vypořádání závazků o umístění a provozování kontejnerů na textil

27P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112

28P

Schválení smlouvy o dodávce vody pro pítko v Centrálním parku Jižní Svahy Zlín, č. odběrného místa
400209029

29P

Rámcová smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Zlínem a Fakultou architektury Vysokého učení
technického v Brně

30P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Základní školou Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizací,
IČO 71008110 a Základní uměleckou školou Zlín - Malenovice, IČO 46310983.

31P

Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120078 mezi statutárním městem Zlínem a Základní
školou Zlín, Kvítková 4338, příspěvkovou organizací

32P

Smlouva o předávání dat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, IČO 41197518.

33P

Schválení uzavření smlouvy na "Aplikaci pro elektronický zápis do škol (základní i mateřské)".

34P

Smlouva o spolupráci při uskutečnění 5. ročníku charitativní akce Život je dar

35P

schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Luhačovským Zálesím, o.p.s.

36P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a AIP, spol. s r.o. na výměnu a opravu
označení sportovišť staturárního města Zlína

37P

Schválení uzavření smlouvy na organizační zajištění akce "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína
za rok 2018"

38P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č.j. 78/20R/2018 ze dne 22. 10. 2018

39P

Soutěžní podmínky soutěže na návrh obnovy "divadelního parku" ve Zlíně

40P

Záměr na vyhlášení projektové architektonické soutěže na návrh tělocvičny 1.ZŠ ve Zlíně

41P

Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

42P

Projekt: Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně.

43P

Přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Zlínem, k
čerpání mzdových prostředků z provozního příspěvku těchto příspěvkových organizací v r. 2018.

44P

Dotační program Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností na rok 2019 - administrace a pověření k jednání

45P

Schválení ceníku vstupného a pronájmů Památníku Tomáše Bati

46P

Pracovní skupina pro optimalizaci rozsahu Městské památkové zóny Zlín

47P

Zřízení vzdělávacího zařízení s akreditací pro vzdělávání strážníků Městské policie Zlín

48P

Návrh na jmenování vedoucího Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

49P

Projekt participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín" - výsledky veřejného hlasování

50P

Společná úmluva mezi hlavním partnerem a partnery projektu operačního programu URBACT III - 2. fáze

51P

Zpráva o činnosti výborů ZMZ, komisí RMZ a správních rad fondů statutárního města Zlína v roce 2018

52P

Jmenování předsedy a členů komise Rady města Zlína - Komise výstavby a územního rozvoje

53P

Jmenování jednotlivých členů ZMZ do určených místních částí města Zlína na období 2019 - 2022

54P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Velíková

55P

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

56P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2019 ZMZ

57P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2019 RMZ

58P

Zahraniční pracovní cesta do Debrecínu (Maďarsko) v rámci projektu URBACT

59P

Schválení čerpání finančních prostředků na zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko)

60P

Schválení dodatků ke smlouvám uzavřených s Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících se provozování
a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízeních, zajištění úklidových prací a o poskytování
služeb, na území statutárního města Zlína, na rok 2019

