Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

20. schůze Rady města Zlína, konaná dne 7. 10. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 41

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, využití předkupního práva, uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o nájmu, záměr prodat,
pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek, změnit právní subjekt, rozšířit počet osob na straně nájemce

2P

Pozemky - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

3P

Zrušení usnesení o podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu úhrady celkového dluhu na nájemném

4P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

5P

Rozpočtové opatření č.35/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

6P

Rozpočtové opatření č.36/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

7P

Rozpočtové opatření č. 37/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

8P

Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2019

9P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 9 integrované strategie

10P

Změna ceny hodinové sazby parkování a ceny zvýhodněných parkovacích karet v prostorech podzemního
parkoviště Kongresového centra Zlín, zavedení sazby za ztrátu parkovacího lístku a úprava Pravidel pro
provoz placeného nehlídaného podzemního parkoviště

11P

Pravidla pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína určených na úhradu
nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení

12P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Regenerace panelového
sídliště Zlín - Malenovice, 7. etapa.“

13P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby "Rozšíření licencí k SW GINIS"

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Modernizace
technologického centra SMZ - Zarámí"

15P

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

16P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rozšíření sběrného dvoru Zálešná“.

17P

Zrušení usnesení, schválení Dohody o vzájemné úpravě práv a povinností souvisejících s ukončením Smlouvy
s euroAWK

18P

Prodej vyřazených služebních vozidel statutárního města Zlína

19P

Smlouva o vypořádání závazků o předčasném ukončení leasingové smlouvy z důvodu zničení předmětného
vozidla

20P

Schválení kupní smlouvy na „Nákup malé mechanizace pro OMZ MMZ“

21P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na dodávku “Založení okrasného záhonu JS Nad Stráněmi“,
zhotovitel A+K úpravy zeleně spol. s.r.o., se sídlem Záříčí 25, 768 11 Záříčí, IČO: 06903606

22P

Zrušení usnesení č. 36/19R/2019 ze dne 23.9.2019 a schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
4400180096 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření, a) Cyklodoprava”.

23P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180097 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”.

24P

Schválení uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
(pevné linky)

25P

Schválení smlouvy o dílo „Poskytnutí aktuální ortofoto mapy“ formou webových mapových služeb

26P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 na "Zpracování projektové dokumentace
na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Hydrogeologický průzkumný vrt v Sadu Svobody ve
Zlíně"

28P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bytových
jednotek v BD Zlín, Středová 4786 - VI. etapa“

29P

Schválení uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na
nápoje pro prodejce nápojů na akci „Adventní Zlín 2019“

30P

Souhlas s navýšením počtu žáků v mateřské škole a navýšení kapacity školní jídelny - výdejny v DOBRÉ
Montessori základní škole a mateřské škole s. r. o.

31P

Jmenování členů konkursní komise v souvislosti s vyhlášeným konkursem na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy Zlín, Družstevní 4514, příspěvkové organizace

32P

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.

33P

Poskytnutí finančního daru organizaci VČELKA senior care o.p.s. a uzavření darovací smlouvy

34P

Ocenění "Zasloužilý senior"

35P

Stanovení prodejní ceny knihy TESTAMENT - MANIFEST Památník Tomáše Bati pro členy autorského týmu

36P

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

37P

II. kolo výběrového řízení na přidělení dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na
podporu poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2019 (do 50
000 Kč)

38P

II. kolo výběrového řízení na přidělení dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na
podporu poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2019 (od 50
000 Kč)

39P

Fond mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - dotace z programu Sportovní akce

40P

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

41P

Změny ve jmenovitém složení Komisí místních částí Velíková a Kudlov

