Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

21. schůze Rady města Zlína, konaná dne 21. 10. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 51

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření směnné smlouvy, budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce,
smlouvy o nájmu, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, udělení souhlasu, odvolání proti
usnesení, využití předkupního práva, uzavření dodatku, záměr prodat, uzavřít dodatek, pronajmout,
vypůjčit, změnit právní subjekt

2P

Pozemky - zrušení části usnesení a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

3P

Pozemky - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu

4P

Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. st. 7130, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., vše v k. ú.
Zlín (u objektu Základní škola Zlín, Mostní).

5P

Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 1087/10 v k. ú. Zlín (u objektu Střední školy gastronomie a obchodu
Zlín).

6P

Zrušení části usnesení, týkající se uzavření smlouvy o nájmu bytu, uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohod
o ukončení nájmu bytu pro seniory

7P

Zrušení části usnesení RMZ č. 15/19R/2019 ze dne 23.9.2019 ve věci přidělení zrekonstruovaného bytu v
domě č.p. 4209 na ul. Vodní ve Zlíně

8P

Rozpočtové opatření č.38/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

Rozpočtové opatření č.39/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

10P

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.

11P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 34. výzva, 35. výzva

12P

Čerpání finančních prostředků dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního
města Zlína pro rok 2020

13P

Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce objektu Mlýnská"

14P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace MŠ Slovenská
3660.

15P

Přidělení individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlín Římskokatolické farnosti Štípa, Mariánské
náměstí 57, 763 14 Zlín, IČO: 48471712.

16P

Poskytnutí finančního daru pro spolek SKLÁDANKA, z.s.

17P

Záměr prodat aerobní fermentor EWA

18P

Záměr prodat drtič HUSMANN

19P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Strategie rozvoje statutárního
města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Tvorba a vysílání reportážních
videí“

21P

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 na služby „Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum".

22P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Prodloužení chodníku na parcele číslo
94/1, k. ú. Lhotka u Zlína".

23P

Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic II/491 a III/4912 č.
SML/0189/17 v rámci akce "Kanalizace Velíková"

24P

Smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení práv

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Oprava oplocení hřiště č. 378, ulice
Dětská, Zlín".

26P

Schválení smlouvy o dílo „Dodávka a montáž náhradních dílů na herní prvky pro dětská hřiště ve Zlíně č.
300, 427, 437, 34, 39 a 144“

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Oprava pryžového povrchu hřiště č. 131,
Valachův žleb, Zlín".

28P

Uzavření smlouvy o výpůjčce stroje na čištění umělých povrchů s Fotbalovým clubem Zlín, z.s.

29P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Modernizace 4
kamerových bodů“ se společností TC servis, s.r.o.

30P

Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o střežení objektů základních škol prostřednictvím PCO Městské
policie Zlín

31P

Schválení uzavření kupní smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Obnova vozového
parku MP Zlín - vozidlo operativy“ se společností Samohýl Motor a.s.

32P

Schválení uzavření kupní smlouvy na "Dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek, vybavení a
materiálu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Zlína"

33P

Schválení uzavření příkazní smlouvy se společností ENSYTRA, s.r.o., na realizaci nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho organizace a společnosti s majetkovou účastí
SMZ.

34P

Schválení smlouvy o dodávce vody č. 45136060/1 pro Komunitní zahradu Jižní Svahy, Zlín, provozovatel
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 61859575

35P

Schválení uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku notebooků včetně příslušenství

36P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž kovových regálů pro Odbor kultury a památkové
péče

37P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na servis kamerového systému v Památníku Tomáše Bati

38P

Schválení uzavření Licenční smlouvy o právu užívat fotografii letadla Junkers F13

39P

Schválení uzavření Smlouvy o právu pořizovat a užívat reprodukce sbírkových předmětů

40P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění akce "Předvánoční setkání zaměstnanců statutárního města Zlína a
členů Rady města Zlína".

41P

Ukončení elektronické aukce na „Pronájem prodejních stánků na akci Adventní Zlín 2019", pověření k
podpisu nájemních smluv s prodejci a schválení záměru na pronájem prodejních stánků

42P

Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína

43P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

44P

Praxe zajišťování jubilejních svatebních obřadů a obřadů vítání dětí do života

45P

Pověření uzavíráním dodatků ke smlouvám o spolupráci spočívajících v zajištění sňatečných obřadů

46P

Záměr na zahájení procesu výběru seniorského ombudsmana

47P

Ocenění "Zlínský anděl" 2019

48P

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačních,
reklamních a propagačních zařízení, a to pro umístění 1 ks reklamního zařízení na budově č.p. 62, k. ú Zlín
– Malenovice

49P

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

50P

Poskytnutí dotací z Ekofondu statutárního města Zlína z prostředků OŽPaZ

51P

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

