Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

11. schůze Rady města Zlína, konaná dne 27. 5. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 54

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, záměry pronajmout, uzavřít dodatek, vypůjčit, prodat, směnit, uzavření smlouvy
o právu provést a umístit stavbu, uzavření smlouvy o advokátní úschově

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavření dohody o provedení vynucené
překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací a uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací, uzavření směnné smlouvy, uzavření kupních smluv, uzavření smlouvy o zajištění
přeložky plynárenského zařízení

3P

Pozemky - nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

4P

Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č. p. 3015 na ulici Univerzitní ve Zlíně.

5P

Záměr vypůjčit část pozemku p. č. st. 7683 v k. ú. Zlín (u objektu Střední školy gastronomie a obchodu
Zlín).

6P

Pověření k zastupování statutárního města Zlína v orgánech Společenství vlastníků č. p. 5258, Slezská ve
Zlíně

7P

1. Závěrečný účet statutárního města Zlína za rok 2018 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok
2018

8P

Rozpočtové opatření č.15/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

Rozpočtové opatření č.16/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

10P

Rozpočtové opatření č. 17/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

11P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína - investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o.

12P

Podání žádosti o podporu z programu "Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí" pro rok 2020

13P

"Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 - 2024"

14P

Poskytnutí finančního daru organizaci Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

15P

Poskytnutí finančního daru pro odborovou organizaci MP Zlín v rámci realizace příměstského tábora pro děti
zaměstnanců SMZ

16P

Přidělení služební platební karty

17P

Zastupování statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky a ve Výboru regionů Evropské
unie - doplnění

18P

Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů v soutěži o návrh "DIVADELNÍ PARK VE ZLÍNĚ".

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Malenovice oprava chodníku v ulici Bezručova"

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
elektroinstalace v podzemních garážích PPS1, Zlín"

21P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Výměna okenních otvorů v objektu
radnice - uliční fasáda"

22P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka nového podvozku 4x2, kategorie N2
s hákovým nosičem kontejnerů pro Odbor městské zeleně MMZ"

23P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka
použitého vozidla kategorie N1 o celkové hmotnosti 3 500 kg s pohonem 4x4 pro Odbor městské zeleně
MMZ“

24P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rámcová smlouva – instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení v bytových domech ve vlastnictví
statutárního města Zlína"

25P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Výměna
bytových vodoměrů v bytových domech v majetku SMZ“.

26P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke "Smlouvě o provedení přezkoumání hospodaření statutárního města
Zlína".

27P

Schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace veřejné zakázky na služby
„Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací“

28P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná na nákup ročních
karet a vstupenek pro zaměstnance statutárního města Zlína

29P

Schválení uzavření Dohody se společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., o zániku práv a povinností ze
Smlouvy o dílo č. 4400180109.

30P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201
– 4210 ve Zlíně – STA"

31P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 na stavební práce "Oprava hlavních
technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

32P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180013 na stavební práce "Zlínský klub seniorů,
ul. Kvítková 681"

33P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava podlahy
a výměna dlažby na chodbě 2. NP budovy Městské policie Zlín“ se společností MR - RIM STAV s.r.o.

34P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o opravě
oplocení na skládce Suchý důl

35P

Schválení smlouvy o dílo „Dodávka a montáž odpadkových košů pro Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně“,
zhotovitel mmcité 1 a.s., IČO: 27670864 se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice za cenu 600 934,00 Kč bez DPH

36P

Schválení uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty v III. a IV. čtvrtletí 2019

37P

schválení uzavření smlouvy o spolupráci s GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.

38P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Oprava bronzové sochy Koželuha

39P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Tisk knihy o Památníku Tomáše Bati
TESTAMENT/MANIFEST

40P

Konkursy a jmenování ředitelů/ředitelek mateřských škol Zlín

41P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

42P

Podání žádosti o optimalizaci rozsahu Městské památkové zóny Zlín

43P

Obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků

44P

Provozní řád Památníku Tomáše Bati

45P

Pověření ke stanovování cen zboží prodávaných v Památníku Tomáše Bati

46P

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

47P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna termínu konání akce

48P

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

49P

Zahraniční pracovní cesta do Parmy (Itálie) v rámci projektu URBACT

50P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, změna č. 7 integrované strategie

51P

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování strategických dokumentů klíčových pro rozvoj
statutárního města Zlína"

52P

Zahájení kroků a jednání vedoucích k upřesnění záměru odkoupení areálu lyžařského svahu ve Zlíně

53P

Smlouva o poskytování poradenských služeb

54P

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č.
12

