Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

18. schůze Rady města Zlína, konaná dne 9. 9. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 48

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, uzavření
smlouvy o nájmu, uzavření dohody, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, záměry vypůjčit, uzavřít dodatek,
pronajmout, směnit, prodat

2P

Zrušení části usnesení - uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory. Uzavření smluv o nájmu bytu pro
seniory a dohody o ukončení nájmu bytu pro seniory

3P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

4P

Podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném

5P

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

6P

Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu garážového stání č. 22 v budově č.p. 4697, která je součástí
pozemku p. č. st. 6643 k. ú. Zlín (G 18, Středová - Okružní) - změna názvu (obchodní firmy) nájemce

7P

Rozpočtové opatření č.31/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

8P

Rozpočtové opatření č.32/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

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

10P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, Zpráva o plnění integrované strategie za období
1. 1. 2019 - 30. 6. 2019

11P

Zrušení zadávacího řízení "Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové
organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína“

12P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace bytů v BD
Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“

13P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Studie Vedení kapacitní silnice –
Pravobřežní komunikace v úseku Prštné – Podbaba“

14P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Sečení travnatých veřejných ploch
v letech 2020 - 2023“ rozdělené na části 1 - 8

15P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava části
kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína"

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Nový IS pro podporu
provozních činností pro PO a KMČ"

17P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka
osobního vozidla typu mikrobus pro Odbor kanceláře primátora MMZ“

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka 2 ks
osobních vozidel pro Odbor dopravy MMZ“

19P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka 3 ks
osobních vozidel typu kombi pro Odbor sociálních věcí a odd. prostorového plánování MMZ“

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka
osobního vozidla s pohonem 4x4 pro Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ“

21P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín Příluky – úprava povrchu komunikace
na ulici Želechovická".

22P

Schválení uzavření smlouvy na provedení studie "Parkování pod I. segmentem Jižní Svahy"

23P

Schválení uzavření smlouvy na provedení studie "Parkování trojúhelník Podlesí"

24P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na opravu poškozených dílců u zapuštěných chodníků a sklocementových
laviček

25P

Schválení uzavření smlouvy na "Zajištění koordinace a zpracování analytických podkladů pro Aktualizaci
Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 - 2027".

26P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vypořádání závazků uzavřené mezi statutárním městem
Zlínem a společností Zlín Net a.s.

27P

Výjimka ze zákazu provedení výkopu pro stavbu „Vybudování vodovodní přípojky pro komunitní zahradu a
psí hřiště na ploše Centrálního parku Jižní Svahy a sousední ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy
Zlín“ v plochách veřejné zeleně se zvýšenou ochranou, vymezené Pravidly pro nakládání s veřejnou zelení v
majetku statutárního města Zlína

28P

Schválení smlouvy o dílo na akci “Vybudování vodovodní přípojky pro komunitní zahradu a psí hřiště na
ploše Centrálního parku Jižní Svahy a sousední ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy Zlín”, zhotovitel
RIS-MONT s.r.o. se sídlem Slanica 379, Louky, 764 13 Zlín, IČO: 26238616

29P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na “Dodávka a výsadba 108 ks alejových stromů v plochách
veřejné zeleně včetně 1-leté rozvojové péče“, zhotovitel AGROS Moravia spol. s.r.o., IČO: 25313533

30P

Schválení kupní smlouvy VZMR I. kategorie na dodávku „Nákup dřevin pro podzimní výsadby Odboru
městské zeleně MMZ na veřejných plochách statutárního města Zlín 2019“, prodávající Agarden rostliny
s.r.o. se sídlem Boseň 124, 295 01 Mladá Boleslav, IČO: 28961404

31P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace
zeleně ve městě Zlíně 2019“ - zhotovitel Radovan Kučera, IČO 65831811

32P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Rekonstrukce keřových výsadeb v záhonu a trávníku
Centrálního parku Jižní Svahy ve Zlíně“, zhotovitel ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548, 760 05
Zlín, IČO: 27718590

33P

Schválení kupní smlouvy na dodávku cibulovin, prodávající Bruno Nebelung GmbH se sídlem Freckenhorster
Str. 32, 483 48 Everswinkel, Německo, DIČ: DE272070948

34P

Schválení smlouvy o provedení vodovodní přípojky – v souvislosti s akcí „Vybudování vodovodní přípojky pro
komunitní zahradu a psí hřiště na ploše Centrálního parku Jižní Svahy a sousední ploše po bývalém Shopping
City Jižní Svahy Zlín“

35P

Schválení smlouvy o dílo na akci “Vybudování oplocení na ploše po bývalém Shopping City Jižní Svahy Zlín
včetně oplocení kolem komunitní zahrady”, zhotovitel Pavel Dobeš, místo podnikání Rozhledy 280,
Jaroslavice, 760 01 Zlín, IČO: 15212424

36P

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o odstranění směsného komunálního odpadu č. 3163/602/15 (N)

37P

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001615721

38P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností IZOFO MAXX s.r.o. na opravu
pojížděné střechy u Basket Baru na Městské sportovní hale, Dukelská 5413, Zlín

39P

Schválení uzavření Smlouvy o provedení elektronické aukce na „Pronájem prodejních stánků na akci
Adventní Zlín 2019"

40P

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění XXIV. Zlínského geriatrického dnu

41P

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

42P

Provozní řád cyklostezky Zlín, Příluky-Lužkovice-Klečůvka

43P

Připojení multifunkčního (velkého) sálu v objektu OC Kvítková 7176 k ceníku za krátkodobé využití prostor
sálů v objektech dislokovaných v místních částech statuárního města Zlína

44P

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové
organizace

45P

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

46P

Snížení částky za výměnu WC prkénka paní
, nájemkyni bytu č.
ulici Zálešná I č.p. 4057 ve Zlíně, na částku ve výši 700 Kč včetně DPH.

47P

Zrušení částí usnesení, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

48P

Udělení souhlasu Základní škole Zlín, Nová cesta 268, příspěvkové organizaci a Základní škole Zlín, Mikoláše
Alše 558, příspěvkové organizaci k podání žádosti o podporu na základě výzvy dotačního programu
Zlínského kraje s názvem "Podpora vybavení dílen v základních školách" a k realizaci vybavení dílen.

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

v bytovém domě na

