Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

18. schůze Rady města Zlína, konaná dne 24. 9. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 67

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření darovací smlouvy, uzavření směnné smlouvy,
uzavření smlouvy o nájmu, uznání vlastnictví, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti, záměry prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit

2P

Dohoda o narovnání – stavba bez č. p. na pozemku st. p. č. 6119, k. ú. Zlín

3P

Koncepce bydlení na území statutárního města Zlína na období let 2018 - 2023 - 1. fáze

4P

Vyřazení pohledávek

5P

Rozpočtové opatření č. 23/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

6P

Plná moc pro ředitele ZOO Zlín, p.o.

7P

Čerpání finančních prostředků dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního
města Zlína pro rok 2019

8P

Schválení stanovení výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku pro veřejnou potřebu ve městě
Zlíně na rok 2019

9P

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

10P

Zrušení zadávacího řízení "Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách"

11P

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

12P

Schválení uzavření Dohody s Josefem Jenáčkem o ukončení platnosti smlouvy o poskytování služeb
technických pracovníků a schválení výběrového řízení „Poskytování služeb technických pracovníků ve
vybraných bytových domech v majetku SMZ".

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Modernizace systému
telefonních ústředen MMZ - hybridní systém"

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provádění revizí a oprav
Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a Povodňového informačního systému (POVIS) města
Zlína

15P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Dodávka osobního automobilu pro Odbor městské zeleně MMZ“

16P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Dodávka osobního automobilu pro Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ“

17P

Smlouva o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť na území města Zlína

18P

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o
kompenzaci za tyto služby

19P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400170161 ze dne 25. 10. 2017 k veřejné zakázce na
služby "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál
Zlín, centrum"

20P

Schválení uzavření smluv na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Zlín, ulice Středová oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

21P

Uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souvislosti s umístěním
stavby „Most Z14 přes Dřevnici ve Zlíně-Loukách“

22P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost v rámci akce „Občanské centrum
Malenovice“

23P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400160044 na stavební práce "Památník Tomáše Bati"

24P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400180021 na stavební práce "Městské lázně Zlín,
bazén 50m – Přístavba pro whirlpool a stavební úpravy"

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400170056 na stavební práce "Kanalizace Velíková"

26P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180047 na stavební práce "ZŠ Zlín, Kvítková 4338,
přístavba učeben - stavební část"

27P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180035 na stavební práce "Zateplení, oprava
lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín" ze dne 18. 5. 2018 a prodloužení termínu zhotovení
díla

28P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180014 na stavební práce "Oprava koupelen v BD
Zálešná I. 4057 ve Zlíně - 39 BJ" ze dne 26. 2. 2018 a prodloužení termínu zhotovení díla

29P

Schválení uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1800180034 "Rekonstrukce veřejného víceúčelového
hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy"

30P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o modernizaci
vážícího systému silničních vah na skládce Suchý důl

31P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a IZOFO MAXX s.r.o. na instalaci klimatizace v
objektu na ul. Zálešná V/4069, Zlín (budova JUDO)

32P

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2000080185

33P

Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště a zabezpečení některých záležitostí
souvisejících s jeho správou č. 4100150242

34P

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt budovy, která je součástí pozemku
p.č. st. 5541, k.ú. Zlín (na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín) užívaný sportovci oddílu rugby

35P

Ukončení Smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS,
jeho další obnově a rozvoji č. 3600080019 uzavřené dne 21.11.2008 se společností GORDIC s.r.o.

36P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků komunálních voleb konaných
5. a 6. 10. 2018

37P

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

38P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace "Projekce DJČ (detekce jízdy na
červenou)" v rámci připravovaného projektu se společností RH elektroprojekt s.r.o.

39P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava WC a
výlevky v 1. NP budovy Městské policie Zlín“ se společností MR - RIM STAV s.r.o.

40P

Uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalaci systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů v rámci agendy řidičských průkazů a tachografů.

41P

Schválení záměru realizace víceúčelového objektu - Občanského centra Malenovice

42P

Záměr na zahájení činností a jednání souvisejících s rekonstrukcí a převodem zimního stadionu Luďka Čajky
ve Zlíně

43P

Schválení pravidel pro nakládání s mobilním dětským dopravním hřištěm

44P

Poskytování věcných darů dětem a mladistvým v ústavní nebo ochranné výchově, zařízeních pro děti
vyžadující okamžitou pomoc a v pěstounské péči na přechodnou dobu

45P

Poskytování věcných darů osobám ohroženým sociálním vyloučeným

46P

Změny odpisových plánů pro rok 2018 u školských příspěvkových organizací k 30. 9. 2018.

47P

Souhlasné prohlášení - zrušení usnesení č. j. 84/19R/2012, ze dne 24. 9. 2012.

48P

Změna kapacity Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace, IČO 71008098

49P

Zrušení usnesení k navýšení kapacity Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvkové organizace

50P

Změna kapacit školních družin u zlínských základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem

51P

Změna kapacity školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvkové organizace, IČO 00 839 329 mimořádný termín

52P

Změna kapacity školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvkové organizace, IČO 00 839 329 řádný termín

53P

Změna kapacity školní družiny Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkové
organizace, IČO 71 00 80 21

54P

Souhlas s působením školské právnické osoby DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s. r. o. na
území statutárního města Zlína.

55P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína pro Best4Life, z.s.

56P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína

57P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na sportovní akce pořádané v roce 2018

58P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - program Mimořádné podpory v roce 2018

59P

Neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína na akce pořádané v roce 2018
dle výzvy pro 2. a 3. kolo

60P

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

61P

Souhlas s navýšením odhadu doplatku skutečné kompenzace provozu MHD na kalendářní rok 2018

62P

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400180046 na stavební práce "Regenerace panelového
sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3" ze dne 20.6.2018

63P

Uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dodávka + distribuce)" v rámci akce:
”Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy”.

64P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2800180217 na dodávky "Památník Tomáše Bati,
zázemí v budově gymnázia - interiér"

65P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Lesní čtvrť chodník podél místní komunikace, ulice Slovenská - Gymnázium Zlín".

66P

Dodatek č.1 k Dohodě o splátkách a uznání dluhu

67P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace prostoru mezi
obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách"

