Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

19. schůze Rady města Zlína, konaná dne 23. 9. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 53

Seznam materiálů
1P

Pozemky - záměr na směnu pozemků, záměr na výpůjčku nebytových prostor, uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti, uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků, uzavření smlouvy o nájmu

2P

Bezúplatný převod pozemků p. č. st. 7683 a p. č. st. 7893 a pozemku p. č. st. 2647, jehož součástí je
budova č. p. 3015 v k. ú. Zlín mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem

3P

Uzavření smluv o nájmu bytů dle pořadí přihlášených žadatelů

4P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu, dohod o ukončení nájmu bytu a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

5P

Dodatky ke smlouvám o nájmu bytu (rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji)

6P

Přidělení zrekonstruovaného bytu, mimořádné přidělení bytu, udělení výjimek z Pravidel poskytování
bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby

7P

Snížení dlužného nájemného o 50 % u bytu č. 2 v domě č. p. 726 na ulici Podvesná IX ve Zlíně

8P

Restaurování bytu č. 210 v bytovém domě č. p. 4057 na ul. Zálešná I ve Zlíně (Drofa)

9P

Dohoda o skončení nájmu garážového stání č. 104 v budově č. p. 4697 (garáž G 18, Středová-Okružní, Zlín)

10P

Rozpočtové opatření č.33/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

11P

Rozpočtové opatření č.34/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

12P

Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, k provedení oprav
svěřeného majetku

13P

Schválení projektového záměru a podání žádosti projektu "Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská,
Zlín - Štípa" a schválení finančních prostředků.

14P

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

15P

Stanovení výše nájemného (pachtovného) za užívání vodohospodářského majetku pro veřejnou potřebu ve
městě Zlíně pro rok 2020

16P

Schválení jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku na služby "Propagace statutárního města
Zlína"

17P

Schválení zadávací dokumentace soutěžního dialogu "Návrh revitalizace Velkého kina ve Zlíně".

18P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zabezpečení provozu Útulku pro
zvířata v nouzi Zlín - Vršava, v letech 2020 - 2023"

19P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
elektroinstalace v podzemních garážích PPS 2, PPS 3 a PPS 4, Zlín"

20P

Dohoda o vzájemné úpravě práv a povinností souvisejících s ukončením Smlouvy s euroAWK

21P

Zrušení usnesení č. 120/7R/2019 a schválení uzavření smlouvy o dílo na "Rozšíření veřejného osvětlení Zlín
- Louky, ul. K Luhám".

22P

Schválení uzavření smlouvy na dodání a montáž světelného zařízení se společností CROSS Zlín, a.s. stavby
"Zlín - zastávky MHD Januštice, tenisové kurty"

23P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Oprava stávající komunikace u areálu
Renault Zlín, Louky nad Dřevnicí".

24P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190036 na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace na ulici Díly VI., Zlín"

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa, autobusová
zastávka ZOO Lešná"

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo
nábřeží včetně bezpečnostních opatření - Přeložka plynovodu na ul. Mladcovská".

27P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180096 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”.

28P

Schválení smlouvy o dílo, VZMR I. kategorie na služby, zpracování předprojektové přípravy, terénního
průzkumu a architektonického návrhu stavby „Revitalizace okolí hradu Malenovice“, zhotovitel Ing.
Miroslava Polachová, místo podnikání Hamry 1026/10, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO: 68597304

29P

Schválení Smlouvy na provedení těžby harvestorovou technologií, prodej těženého dříví a výkon pěstebních
činností.

30P

Schválení uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v lokalitě Zlín, Podhoří.

31P

Schválení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí, provozovatel
distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. IČO: 28085400

32P

Smlouva o dílo a poskytnutí licence - Komunikační strategie pro statutární město Zlín

33P

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí prodloužené záruky pro IT zařízení Městské policie Zlín

34P

Uzavření smlouvy o výpůjčce zpevněné plochy a vybavení učeben přístavby - Základní škola Zlín, Kvítková
4338, příspěvková organizace

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem na stavební práce "Opravy sociálního zázemí v
přízemí objektu SMZ, Gahurova 1563, Zlín (ONYX - PODANÉ RUCE)"

36P

Uzavření smlouvy o umístění nápojového a jídelního automatu v průchodu budovy č.ev. 3586 v areálu
Stadionu mládeže na ul. Hradská ve Zlíně

37P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č. j. 150/12R/2019

38P

Změny odpisových plánů pro rok 2019 u školských příspěvkových organizací k 30. 9. 2019.

39P

Změny v rozsahu movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže
ASTRA Zlín.

40P

Jmenování členů řešitelského týmu pro zpracování Koncepce školství statutárního města Zlína na roky 2021
- 2027.

41P

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

42P

Pověření k udělování výjimek z Pravidel pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na pozemních
komunikacích ve vlastnictví statutárního města Zlína

43P

Návrh organizačních změn

44P

Rezignace člena Zastupitelstva města Zlína na mandát, schválení předání osvědčení o vzniku členství v
Zastupitelstvu města Zlína náhradníkovi

45P

Zahraniční pracovní cesta do Kodaně. Odborná exkurze o cyklodopravě ve dnech 8.-12.10.2019

46P

Zahraniční pracovní cesta do Paříže (Francie) ve dnech 14. a 15.10.2019

47P

Neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína na akce pořádané v roce 2019
dle výzvy pro 2. a 3. kolo

48P

Neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína na akci pořádanou v roce 2019
dle výzvy pro 3. kolo - zamítnutí dotace

49P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - doplnění názvu akce

50P

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

51P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o nájmu, darovací smlouvy,
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dodatku, vzdání se předkupního práva, záměr
prodat, pronajmout, vypůjčit, směnit, uzavřít dodatek

52P

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění pylonu s označením
provozovny, na akci “Restaurace McDonalďs“, na parcele č. 250/55,k. ú. Malenovice u Zlína

53P

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačního totemu
společnosti DENCOP LIGHTNIG spol. r.o., na parcele č. 970/154, k. ú. Malenovice u Zlína

