Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

23. schůze Rady města Zlína, konaná dne 18. 11. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 72

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
uzavření smlouvy o výpůjčce, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o nájmu pozemků

3P

Žádost iDance Studio, z.s., o změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou

4P

Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 29 Zlín - Lužkovice pro kancelář
místní části a další občanské aktivity

5P

Uzavření kupní smlouvy k části pozemku p. č. 3247/15 pod přístavbou k domu č. p. 1486 na ul. Podvesná
XVI ve Zlíně

6P

Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu bytové
jednotky

7P

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

8P

Informace o postupu prací na projektu „Družstevní bydlení Zlín“

9P

Záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání, garážová stání a garáž v majetku statutárního města
Zlína

10P

Rozpočtové opatření č.42/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

11P

Rozpočtové opatření č.43/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

12P

Rozpočtové opatření č. 44/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

13P

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2020

14P

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Zlína na roky 2021 - 2023

15P

Zrušení usnesení RMZ č. 108/23R/2018 - Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na
projekt "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín"

16P

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ na projekt "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ,
opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště"

17P

Schválení projektového záměru a podání žádosti statutárního města Zlína (SMZ) o poskytnutí dotace z
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a jeho 121. výzvy Ministerstva životního prostředí na
realizaci projektu „Výměna výplní stavebních otvorů budovy zlínského zámku“ na adrese: Soudní 1, 760 01
Zlín a schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMZ na realizaci akce.

18P

Dotace z OPŽP pro zpracování plánu územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s
rozšířenou působností Zlín - změna

19P

Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín"

20P

Publikace – vědecká monografie o dějinách města Zlína

21P

Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Zlínem a obcí Drnovice

22P

Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2019 - Městské divadlo Zlín,
příspěvková organizace.

23P

Změna č. 3 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2019

24P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 10 integrované strategie

25P

Vydání Změny č.3B a 3D Územního plánu Zlína

26P

Vyhlášení výzvy k podání návrhů na budoucí využití rozvojového územní ulice Březnická pod sportovní halou
v centru města Zlína

27P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "PD Křižovatka ul. Mostní - ul.
Březnická".

28P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova
technologického vybavení křižovatek SSZ Zlín"

29P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Sanace ŽB stropu nad
knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín"

30P

Schválení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Poskytování úklidových služeb
v bytovém domě ve vlastnictví SMZ na ul. Broučkova 292, Zlín".

31P

Výběr subjektu, jež bude zajišťovat plnění činností seniorského ombudsmana pro občany statutárního
města Zlína

32P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Regenerace panelového sídliště Zlín Malenovice, 7. etapa"

33P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Výběr zpracovatele projektové
dokumentace - Zimní stadion Luďka Čajky“

34P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“

35P

Schválení výběru dodavatele k uzavření dodatku č. 2 k Servisní smlouvě č. 3600 18 0020 ze dne 25. 9. 2018
na služby „Technická a servisní podpora ekonomického systému“

36P

Schválení uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o odstraňování směsného komunálního a tříděného odpadu s
Technickými službami Zlín, s.r.o.

37P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě a údržbě veřejných pohřebišť na území města Zlína,
č. 4000181352 ze dne 26. 9. 2018

38P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice

39P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 4400180044 "PD Parkovací dům ulice Antonínova".

40P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Regenerace
panelového sídliště Zlín - Malenovice, 7. etapa"

41P

Schválení uzavření smlouvy o dílo „Dodávka a montáž 15 ks informačních tabulí pro Stezku zdraví – Tlustá
hora“

42P

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce k produktu Novell/NetIQ"

43P

Smlouva o převodu kancelářské techniky na obchodní korporaci Nemovitosti města Zlína

44P

Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 na stavební práce "Oprava hlavních
technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

45P

Schválení dodatku č. 4 k Rámcové kupní smlouvě - prodej vyřazených registračních značek.

46P

Schválení smlouvy o dílo „Vybudování workoutového hřiště“

47P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na servis poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů v
Památníku Tomáše Bati

48P

Schválení uzavření Smlouvy o nájmu věcí movitých se společností NERO TRADE a.s.

49P

Schválení uzavření Pojistné smlouvy v rámci pořádání akce "Adventní Zlín 2019"

50P

Uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro OM náměstí Míru č.p.
186 a OM náměstí Míru č.p. 12 ve Zlíně na akci "Vánoční trhy ve Zlíně".

51P

Uzavření nájemních smluv na dřevěné mobilní stánky v rámci akce Adventní Zlín 2019

52P

Schválení uzavření smlouvy s Michalem Hrůzou a KAPELOU HRŮZY, zastoupenou Soundmachine s.r.o., sídlem
Studeněves 70, 273 79 p. Tuřany u Slaného, IČO: 28907540 na zajištění vystoupení Michala Hrůzy a KAPELY
HRŮZY v rámci kulturního programu akce "Adventní Zlín 2019"

53P

Schválení uzavření smlouvy s Agentúrou SR: NN music s. r. o., sídlem Bernolákova 5, 040 11 KOŠICE,
Slovenská republika, IČO: 36594644 na zajištění vystoupení skupiny NO NAME v rámci kulturního programu
akce "Adventní Zlín 2019"

54P

Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, se společností POST BELLUM,
o. p. s., IČO: 26548526.

55P

Uzavření smlouvy o výpůjčce rehabilitačního stolu Golem.

56P

Schválení směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

57P

Spisový řád

58P

Memorandum o spolupráci s UTB

59P

Konkurs a jmenování ředitele/ředitelky Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové organizace, se
sídlem Družstevní 4514, 760 05 Zlín, IČO 71007369

60P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

61P

Stanovení ceny za školení ve vzdělávacím zařízení s akreditací u Městské policie Zlín pro ostatní strážníky
obecních a městských policií v ČR

62P

Zastupování statutárního města Zlína v Regionu Bílé Karpaty

63P

Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru ZMZ

64P

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 2020

65P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Jaroslavice a Velíková

66P

Termíny zasedání Rady města Zlína a zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2020

67P

Zánik neuspokojených pohledávek statutárního města Zlína z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné
pohřbení v případě likvidace pozůstalosti

68P

Novelizace Statutu Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína

69P

Novelizace Pravidel pro poskytování dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína

70P

Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína

71P

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

