Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

23. schůze Rady města Zlína, konaná dne 26. 11. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 60

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - vzdání se předkupního práva, změna kupujícího, uzavření budoucí kupní smlouvy,
uzavření kupní smlouvy, změnu na straně povinného, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření dohody o
narovnání, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, uzavření
dodatku, uzavření dohody o ukončení smlouvy, uzavření smlouvy o dodávce vody, uzavření smlouvy o
výpůjčce

2P

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu ve spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Podlesí

3P

Rozpočtové opatření č. 27/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

4P

Rozpočtové opatření č. 28/2018 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018

5P

Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2018

6P

Změna č. 8 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

7P

Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s. r. o.

8P

Udělení souhlasu a přidělení finančních prostředků na investiční projekt "BIOTOPová přírodní zahrada s
venkovní učebnou".

9P

Podání žádosti o podporu projektu "Divadelní park ve Zlíně"

10P

Fond na opravy a modernizace bydlení

11P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 26. výzva, 27. výzva, složení Řídicího výboru

12P

Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín - Klečůvka"

14P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby " Ošetření
dřevin ve vybraných lokalitách města Zlína 2018", rozdělenou na části 1 - 5

15P

Výpověď servisních smluv KCZ Zlín - objekt A restaurace - II. etapa a KCZ Zlín o poskytování odborného
servisu vzduchotechniky a klimatizace se společností Mart s.r.o.

16P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo a licenční smlouvy k formulářovému IS FormFlow a dodatku č. 2 ke
Smlouvě č. 3600140059 o komplexní podpoře a užívání formulářového integračního systému FormFlow

17P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180007 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180008 uzavřené
mezi společností Grant Direct, s.r.o. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zpracování projektové
žádosti včetně příloh k projektu "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření"

18P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180005 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180004 uzavřené
mezi společností Eurovision, a.s. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zpracování projektové
žádosti včetně příloh k projektu "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

19P

Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozu kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního
města Zlína

20P

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

21P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na opravu netěsné kanalizace v technickém podlaží pod prodejnou
Hruška v bytovém domě na ul. Středové 4786 ve Zlíně.

22P

Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., na
odkoupení velkoobjemových kontejnerů.

23P

Schválení smlouvy o dílo „Dodávka a montáž parkových laviček, zahrazovacích sloupků a stojanu na kola
pro revitalizovaný veřejný prostor u I. segmentového domu na JS ve Zlíně“, zhotovitel mmcité 1 a.s., IČO:
27670864 se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice za cenu 176 751,00 Kč bez DPH

24P

Souhlas s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacích řízení na
výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a
organizace.

25P

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově šaten na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín s
Baseball Club Cobblers Zlín, z.s.

26P

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově šaten na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín s
Atletickým klubem Zlín, z.s.

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Zlínský novoroční ohňostroj"

28P

Darovací smlouva pro organizační složku Středisko volného času - Ostrov radosti, detašované pracoviště
KLUB ÍČKO

29P

Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, jako dárcem a KOLA PRO AFRIKU
obecně prospěšnou společností, jako obdarovaným

30P

Pověření v rámci projektu "Změna č. 3 Územního plánu Zlína"

31P

Pověření v rámci projektu "Pořízení vozidel s alternativním pohonem do vozového parku Magistrátu města
Zlína"

32P

Pověření v rámci projektu "Modernizace a doplnění podpůrných el. procesů pro potřeby MMZ a jeho
organizací"

33P

Pověření v rámci projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH MČ Zlín-Klečůvka"

34P

Schválení změny osoby zástupce Spolupracujícího v Radě destinace

35P

Ustavení Řídícího výboru Místního akčního plánu ORP Zlín II.

36P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

37P

Poskytnutí odměny řediteli LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína

38P

Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako
náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, pro rok 2019

39P

Termíny zasedání Rady města Zlína a zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2019

40P

Statut komisí Rady města Zlína

41P

Novelizace Statutu komisí místních částí

42P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Lužkovice

43P

Změny ve jmenovitém složení Komisí místních částí Malenovice, Mladcová, Salaš a Velíková a volba
předsedů Komisí místních částí Lhotka a Chlum a Salaš

44P

Návrh na zvolení členů Správní rady Sociálního fondu statutárního města Zlína

45P

Návrh na zvolení členů Správní rady Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína

46P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci výstavy na téma Zlínské bydlení v proměnách 20. století

47P

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

48P

Schválení uzavření dohody o mlčenlivosti a zpracování osobních údajů se společností NAM system, a. s.

49P

Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem na pořízení
sanitního vozidla pro Městskou policii Zlín

50P

Schválení uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o odstraňování směsného komunálního a tříděného odpadu s
Technickými službami Zlín, s.r.o.

51P

Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám –
Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“

52P

Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí v rámci akce "Zlín, ulice Ševcovská a
Díly II - úprava uličního prostoru"

53P

Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci "Zlín - Kruhová křižovatka ul. Bartošova - ul. Vodní"

54P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
chodníků – ulice Švermova-Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa“

55P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, záměry na výpůjčky, uzavření kupní
smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

56P

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na projekt "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici
Tř. 2. května, Zlín"

