Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

6. schůze Rady města Zlína, konaná dne 18. 3. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 60

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření dodatku, záměry prodat, směnit,
pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

2P

Pozemky - podání žádostí o bezúplatný převod pozemků, záměry na směnu, uzavření kupní smlouvy,
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

3P

Pozemky - smlouva o právu provést stavbu a smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících

4P

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 3300170005 mezi Ludmilou Vašinovou a statutárním
městem Zlínem

5P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytů a udělení výjimek z
Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína

6P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - udělení výjimky z Pravidel a uzavření smluv o
nájmu bytu (mimořádné přidělení bytu)

7P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytů, uzavření smluv o
nájmu bytu a udělení výjimek z Pravidel na přijetí žádostí o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené
osoby

8P

Uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

9P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 6 v budově bez č.p./č.ev. (garáže G 7, ozn. č.
4533), ul. Jílová ve Zlíně

10P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u garážové jednotky č. 14 v budově č.p. 5302 na ul. Podlesí IV ve
Zlíně

11P

Uzavření dohody o skončení nájmu podzemního parkovacího stání č. 33 a smlouvy o nájmu podzemního
parkovacího stání č. 7, vše v objektu garáží PPS 3 na ul. Podlesí II ve Zlíně (výměna parkovacího stání)

12P

Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu garážového stání č. 28 v budově č. p. 4697 (garáže G 18), ul.
Okružní-Středová ve Zlíně, uzavření dohody o skončení nájmu garážového stání č. 15 v budově ev. č. 4581
(garáže G 5), ul. Slunečná ve Zlíně a uzavření smlouvy o nájmu garážového stání č. 15 v budově ev. č. 4581
(garáže G 5), ul. Slunečná ve Zlíně

13P

Prominutí poplatků z prodlení

14P

Rozpočtové opatření č.8/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

15P

Podání žádosti o instalaci 1 ks platebního terminálu

16P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

17P

Schválení odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2019

18P

Schválení odpisových plánů pro rok 2019 u příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem
Zlínem na úseku školství, dle přílohy č. 1.

19P

Plán tvorby a čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených SMZ, pro rok 2019

20P

Uložení odvodu školským příspěvkovým organizacím z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele v r. 2019

21P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkovou organizaci.

22P

Dar na podporu projektu "Na kole jen s přilbou"

23P

Směrnice o řízení projektů, k jejichž financování se využívá externích finančních zdrojů

24P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Kanalizace Malenovice, ul. Švermova - Jarolímkovo náměstí"

25P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ŠJ
Hradská - výměníková stanice“

26P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření sběrného
dvoru Zálešná“

27P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Obnova vozového parku MP
Zlín - okrsek Malenovice"

28P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření
komunikační infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II“

29P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Konsolidace, centralizace storage a IT platformy“

30P

Schválení uzavření smlouvy se Zlínským krajem o umístění vedení přípojky elektrické energie a napojení na
rozvaděč v rámci zřízení odběrného místa elektrické energie pro monitorovací bod MKDS Městské policie
Zlín

31P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 21. 8. 2014 se společností NAM
system, a.s., týkající se poskytování služeb 1Box zajišťujících technickou podporu technologii PCO (pult
centralizované ochrany) Městské policie Zlín

32P

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 na stavební práce „Rekonstrukce ulice
Zámecké, Zlín - Štípa” 3a) ze dne 9. 11. 2017

33P

Schválení Dohody o udělení souhlasu s kácením dřevin na pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje v rámci
stavby "Zlín - Mladcová, chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu".

34P

Schválení smlouvy o dílo na náhradní výsadbu za kácení dřevin rostoucích mimo les stavby "III. Etapa
Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" na základě rozhodnutí č. MMZL 079069/2018 (Odboru
životního prostředí a zemědělství)

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na údržbu travnatých ploch v parku Komenského ve Zlíně.

36P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17001800 „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod
sídlištěm Jižní Svahy".

37P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Založení letničkových záhonů z přímého výsevu
včetně dodávky materiálu a rozvojové péče do 30. 11. 2019 na plochách veřejné zeleně“, zhotovitel ACRIS
zahrady s.r.o. IČO: 27718590

38P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Oprava výtahu v budově Zlínského klubu 204

39P

Schválení uzavření Smlouvy o provádění servisních služeb požárně – bezpečnostního zařízení (protipožárních
rolet) v podzemních garážích Kongresového centra Zlín se společností Stöbich Brandschutz s. r. o.

40P

Prodej vyřazeného služebního vozidla statutárního města Zlína

41P

Schválení darování kol dle přílohy č. 1, která nabylo statutární město Zlín v rámci agendy ztrát a nálezů,
společnosti Kola pro Afriku, o.p.s.

42P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností PEGAS CONTAINER s.r.o. na
pořízení Mobilní buňky - vrátnice, pro vstup na Stadion mládeže, ul. Hradská, Zlín

43P

Dodatek č. 2 ke koprodukční smlouvě s Českou televizí pro tvorbu audiovizuálního dokumentu s názvem
Zlínský klenot

44P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci výstavy na téma zlínské bydlení v proměnách 20. století

45P

Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci a Dodatku č. 1 ke smlouvě s Robertem Helvichem - vydavatelství
multimédia

46P

Novelizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Zlína

47P

Jmenování členů konkursních komisí v souvislosti s vyhlášenými konkursy na pracovní místo
ředitele/ředitelky mateřských škol

48P

Stanovení platu ředitelce mateřské školy Zlín, Dětská 4698, příspěvkové organizace.

49P

Změna č. 2 Provozního řádu organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní,
třída Tomáše Bati a náměstí Míru

50P

Návrh režimu konání veřejných setkání s občany místních částí a lokalit města Zlína pro volební období
2018 - 2022

51P

Uzavření dohody o poskytování vzletové a přistávací dráhy na ploše pro sportovní a létající zařízení
Slušovice (dále jen VPD LKSLUS) pro zkušební plochu na zajištění zkoušek z praktické jízdy motocyklů mezi
Letištěm Slušovice s.r.o. a statutárním městem Zlínem

52P

Nájem severního průčelí Velkého kina za účelem umístění velkoplošného poutače

53P

Schválení paušální částky za pronájem prostor Kongresového centra Zlín při pořádání 59. ZLÍN FILM
FESTIVALU ve dnech 21.05. - 01.06.2019

54P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína pro Kamarád - Nenuda z.s., IČO 22692398

55P

Poskytnutí neinvestičních dotací z Ekofondu

56P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na sportovní akce pořádané v roce 2019

57P

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

58P

Schválení smlouvy o dílo na pětiletou pěstební péči náhradní výsadby za kácení dřevin rostoucích mimo les
stavby "III. Etapa Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" na základě rozhodnutí č. MMZL
079069/2018 (Odboru životního prostředí a zemědělství)

59P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Studie stavebně-technického
řešení - Vedení kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku areálu Rybníky".

60P

Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Möhlin (Švýcarsko) ve dnech 23. - 27. 5. 2019

