Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

9. schůze Rady města Zlína, konaná dne 9. 5. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

8:30

míst. č. 202

Bodů: 42

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavření dodatku, záměry prodat, směnit, pronajmout, podnajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

2P

Dodatek č. 6/18 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 19922039 ze dne 12.06.1992, ve znění pozdějších
dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Zlín, jako pronajímatelem a společností OMV Česká republika
s.r.o., jako nájemcem - snížení předmětu nájmu a dočasné omezení užívání předmětu nájmu v souvislosti s
akcí „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“

3P

Uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.“

4P

Rozpočtové opatření č. 12/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

5P

Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2018

6P

Pověření k jednání - Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně

7P

Podání žaloby o vyklizení bytu

8P

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

9P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Posouzení bezpečnosti
vybraných dětských hřišť ve Zlíně včetně jejich zařízení"

10P

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

11P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben –
vybavení"

12P

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě v rámci investiční akce: "Stavba rádiového převaděče
Březnice u Zlína"

13P

Uzavření smlouvy o dílo k provedení komplexního biologického průzkumu lokality za rybníkem ve Zlíně
Malenovicích pro účely schváleného záměru „Regenerace krajinné zeleně v okolí Malenovického rybníka“

14P

Schválení uzavření Dohody s Jiřím Ondlevcem o ukončení platnosti rámcové smlouvy a schválení
výběrového řízení "Rámcová smlouva - instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení v bytových
domech ve vlastnictví statutárního města Zlína".

15P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "ZŠ Zlín, Kvítková 4338,
přístavba učeben - stavební část"

16P

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000150209 uzavřené dne 29. 12. 2015 mezi statutárním
městem Zlínem a Základní školou Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkovou organizací

17P

Změna rámcové kupní smlouvy na prodej vyřazených registračních značek.

18P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků senátních voleb konaných
18. a 19. 5. 2018

19P

Schválení uzavření kupní smlouvy na nákup 2 ks motocyklů pro Městskou policii Zlín

20P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy k projektu
"Vybudování učeben řemeslných oborů"

21P

Uzavření smlouvy o výpůjčce stojanů pro výstavní panely do exteriéru

22P

Smlouva o poskytnutí licence – scénář k AVD o obnově Památníku Tomáše Bati s pracovním názvem "Zlínský
klenot"

23P

Rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Zlína

24P

Podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ pro organizační složku Rehabilitační stacionář, Žlebová
1590, 760 01 Zlín.

25P

Dar na pořízení stanu pro spolek Na Pasece, z. s.

26P

Schválení paušální částky za pronájem prostor Kongresového centra Zlín při pořádání 58. ZLÍN FILM
FESTIVALU ve dnech 22.05. - 02.06.2018

27P

Krátkodobá výpůjčka sdíleného nebytového prostoru ve Zlínském klubu 204 třetí osobě

28P

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

29P

Udělení souhlasu pro Florbalový klub Panthers Otrokovice k využití prostor Stadionu mládeže, ul. Hradská
ve Zlíně, pro letní přípravu superligového týmu

30P

Zahraniční pracovní cesta do partnerských měst Limbach-Oberfrohna a Altenburg (Německo) ve dnech 25. 27. 5. 2018

31P

Zrušení usnesení č.j. 153/2R/2018 a schválení přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

32P

Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - odvolání akce/projekty v I. pololetí 2018

33P

Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - akce/projekty v II. pololetí 2018 - RMZ

34P

Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - akce/projekty v II. pololetí 2018 - ZMZ

35P

Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - obnova a restaurování kulturních památek na území města
Zlína v roce 2018

36P

Dotace z FMTV na pořádané sportovní akce v roce 2018

37P

Rozpočtové opatření č. 11/2018 tab.17 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018

38P

Podání žádostí o dotaci na projekt "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty" a
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ

39P

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele Festival
Sporťáček, z.s., IČ 22839186

40P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost v rámci akce „Rekonstrukce
objektu Mlýnská“

41P

Zrušení usnesení RMZ č. 101/7R/2018 a schválení smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 405 ks alejových
a 103 ks ovocných stromů na území města Zlína během vegetačního období roku 2018, zhotovitel Technické
služby Zlín, s.r.o., IČO: 60711086

42P

Dary členům okrskových volebních komisí - zajištění doplňovacích voleb do Senátu PČR, obvod č. 78 - Zlín,
které se uskuteční 18. a 19.5.2018

