Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

22. schůze Rady města Zlína, konaná dne 4. 11. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 54

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, záměr pronajmout, vypůjčit, prodat, změnit
subjekt, uzavřít dodatek

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků

3P

Pozemky - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu

4P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 913/2 v domě č. p. 913 na ul. Krátká ve Zlíně ("baťovský čtvrtdomek")

5P

Zrušení Pravidel poskytování bydlení v sociálních bytech v majetku statutárního města Zlína

6P

Návrh na vyřazení žádostí ze seznamu žadatelů o městský byt a návrh na zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

7P

Uzavření smluv o nájmu bytů, dohod o ukončení nájmu bytů, výměna bytů, uzavření dodatků ke smlouvám
o nájmu bytu

8P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu bytu pro seniory

9P

Mimořádné přidělení zrekonstruovaných bytů, mimořádné přidělení bytů a udělení výjimek z Pravidel
poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína

10P

Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu, uzavření nájemní smlouvy k bytu, udělení souhlasu s
uzavřením smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu garáže, vše ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a
Bytového družstva Podlesí

11P

Nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání dle Pravidel - seznam č. 173

12P

Uzavření dohody o ukončení nájmu podzemního parkovacího stání a uzavření smlouvy o nájmu podzemního
parkovacího stání (výměna parkovacího stání)

13P

Rozpočtové opatření č.40/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

14P

Rozpočtové opatření č.41/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

15P

Udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná k prodeji nepotřebného
majetku.

16P

Schválení projektového záměru a podání žádosti o poskytnutí dotace projektu "Silniční napojení průmyslové
zóny Zlín-východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště"

17P

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

18P

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína společnosti POST BELLUM, o.p.s.

19P

Zajištění oblasti krizového řízení a krizové připravenosti u SMZ a ORP Zlín, zvláštní orgány a komise, systém
a odpovědnost za vyrozumění a informování při vzniku mimořádné události nebo krizové situace na rok
2020

20P

Schválení Operačního plánu zimní údržby silnic, místních komunikací,chodníků a veřejných prostranství v
majetku města Zlína, pro období 2019 - 2020, včetně Plánu zimní údržby města Zlína pro kalamitní stavy

21P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č. 92/17R/2019 ze dne 26. 8. 2019 o schválení zadávacího řízení pro
veřejnou zakázku na služby „Plán udržitelné městské mobility města Zlína“ a schválení zadávacího řízení
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Plán udržitelné městské mobility města Zlína“.

22P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "SW pro automatizované
zpracování dopravních přestupků".

23P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města
Zlína a jím zřízených či založených organizací“.

24P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární
město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína“ na období 2020 až
2023.

25P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
hygienického zázemí objektu Pod Nivami 4427, Zlín"

26P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení budovy
šaten u sokolovny, Pod Nivami 4427, Zlín".

27P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a dveří
v 1. NP objektu SMZ ve Zlíně, na Benešově nábřeží 1739"

28P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace a
stavební práce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a realizace stavebních prací
Výměna výkladců, Dlouhá 94, Zlín“

29P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Studie Vedení kapacitní
silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba".“

30P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Vybudování
učeben řemeslných oborů“ rozdělenou na části 1 a 2

31P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti projektu "Silniční napojení průmyslové
zóny Zlín - východ a oprav navazujících komunikací"

32P

Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce na služby "Vypracování projektové
dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín Prštné"

33P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190090 "Zlín, Jižní Svahy - oprava chodníku mezi ulicí
Okružní (zastávkou MHD Křiby) a ulicí Hony I"

34P

Dohoda o předčasném užívání stavby Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa 3a) na pozemku p. č.
1215/6, 1216/3, 1242/1, 1243, 1102, 1103/5, 1028/1, 1028/2, 1347, 1216/6, 1022/4, 1024/1, 1273, 1160 v
k. ú. Štípa a na pozemku p. č. 1225/6 v k. ú. Kostelec u Zlína

35P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úsek specifikován jako „Stávající kanalizace v
místní části Kostelec“

36P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úseky specifikovány jako „Kanalizace ul.
Zámecká, Štípa“ a „Kanalizace splašková ul. Dolečky I, Štípa“

37P

Schválení Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na komplexní realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho organizace a společnosti s majetkovou účastí SMZ.

38P

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro statutární město Zlín, jeho
organizace a společnosti s majetkovou účastí SMZ.

39P

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí služby "Prodloužení podpory výrobce software k 6 ks licencí
VMware vSphere 6 Standard"

40P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku docházkového systému včetně zajištění servisní
podpory.

41P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400190009 na stavební práce ″Osvětlení fotbalového
hřiště Zlín - Paseky″ ze dne 29. 3. 2019 a prodloužení termínu zhotovení díla

42P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz a o
výpůjčce SIM karet srážkoměrů v Lužkovicích a Prštném č. 1700130001 ze dne 6.3.2013

43P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na dodání 12 ks fotografií Památníku Tomáše Bati

44P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění ozvučení a osvětlení kulturního programu v rámci akce "Adventní
Zlín 2019"

45P

Smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu - obraz "Modrá krajina"

46P

Pověření člena Zastupitelstva města Zlína funkcí oddávajícího

47P

Poskytnutí odměny ředitelce Linky SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína

48P

Schválení záměru vybudování street workoutového hřiště a boudlerové stěny u dětského hřiště č. 22 v
lokalitě Zlín - Bartošova čtvrť

49P

Záměr prodloužit pronájem parkovacího stání č. 85 s vyhrazeným parkováním v prostorách podzemního
parkoviště budovy Kongresového centra Zlín

50P

Koncept průběhu oslavy Zlín 2022

51P

Zrušení části usnesení RMZ č. 49/9R/2019 ze dne 29.4.2019

52P

Poskytnutí dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína

53P

Publikace – vědecká monografie o dějinách města Zlína

54P

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

