Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

16. schůze Rady města Zlína, konaná dne 12. 8. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 68

Seznam materiálů
1P

Budovy, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření budoucí směnné smlouvy,
snížení výměry, vrácení nájemného, uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření
dodatku, uzavření smlouvy o právu provést stavbu, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

2P

Uzavření smluv o nájmu s provozovateli prodejních cyklostánků

3P

Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3015 na ulici Univerzitní ve Zlíně.

4P

Výpůjčka pozemku p. č. st. 7683, v k. ú. Zlín /ul. Univerzitní/ pro Střední školu gastronomie a obchodu
Zlín, příspěvkovou organizaci, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČO 00545121.

5P

Záměr na zveřejnění nabídky pronájmu plochy v průchodu budovy č.ev. 3586 na pozemku p. č. st. 4604 k.
ú. Zlín (Stadion mládeže na ul. Hradská) pro umístění dvou nápojových automatů

6P

Přímý prodej pozemku p. č. st. 1721/1, jehož součástí je stavba ("baťovský půldomek") č.p. 5891 (ul.
Podvesná XII) v k. ú. Zlín, obci Zlín

7P

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

8P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - žádosti o přidělení zrekonstruovaného bytu,
žádosti o přidělení jiného bytu, žádost o mimořádné přidělení bytu, žádost o rozšíření nájemní smlouvy a
udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína

9P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytu, uzavření dodatků ke
smlouvám o nájmu bytu (rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji)

10P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

11P

Uzavření smluv o nájmu bytu

12P

Mimořádné přidělení stávajícího bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu

13P

Uzavření smlouvy o nájmu bytů (mimořádné přidělení bytů) Společnosti Podané ruce o.p.s.

14P

Žádost o zajištění nápravy - finanční odškodnění z důvodu nepřipojení elektrické energie

15P

Udělení souhlasu s podnájmem garážového boxu č. 142 v budově č.p. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně

16P

Rozpočtové opatření č.26/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

17P

Rozpočtové opatření č.27/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

18P

Schválení projektového záměru, podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020 a jeho 121. výzvy Ministerstva životního prostředí na realizaci
projektu „Renovace oken budovy radnice“ a schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
statutárního města Zlína na realizaci projektu.

19P

Schválení projektového záměru a podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020 a jeho 121. výzvy Ministerstva životního prostředí na realizaci
projektu „Renovace výplní otvorů budovy zlínského zámku“ na adrese: Soudní 1, 760 01 Zlín a schválení
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na realizaci akce.

20P

Schválení projektového záměru a podání žádosti projektu"Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" a
schválení finančních prostředků

21P

Dotace na projekt „Zlín - Ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně – II. etapa“

22P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 33. výzva

23P

Příprava na čerpání dotací z fondů EU v programovém období 2021-2027

24P

Poskytnutí finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a uzavření darovací smlouvy

25P

Poskytnutí finančního daru pro Krajské ředitelství policie Zlínského kraje a uzavření darovací smlouvy

26P

Poskytnutí finančního daru pro Nadaci Most k domovu Zlín na realizaci Lavičky Václava Havla ve Zlíně a
uzavření darovací smlouvy

27P

Poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín a
uzavření darovací smlouvy

28P

Swim Masters Zlín z. s. - žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína

29P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín Lužkovice

30P

Podklady soutěžního dialogu na Velké kino ve Zlíně

31P

Schválení směrnic o bezpečnostních pravidlech uživatelů a správců ICT

32P

Zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky „Vybudování učeben řemeslných oborů“
rozdělené na části 1 – 3 a schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky „Vybudování
učeben řemeslných oborů“ rozdělené na části 1 a 2.

33P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Výběr zpracovatele projektové
dokumentace - Zimní stadion Luďka Čajky“.

34P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Rámcová smlouva na instalatérské a
topenářské práce v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína.

35P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
elektroinstalace v podzemních garážích PPS 2, PPS 3 a PPS 4, Zlín"

36P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
elektroinstalace objektu Střediska volného času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín"

37P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka schodolezů"

38P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka osobního vozidla typu mikrobus pro
Odbor kanceláře primátora MMZ“

39P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace
ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice“

40P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Výměna okenních otvorů v objektu radnice uliční fasáda"

41P

Zrušení usnesení č. 53/15R/2019 a schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180047 "Zlín,
ulice Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru"

42P

Zrušení části usnesení Rady města Zlína č.j. 106/23R/2013 ze dne 18. 11. 2013 a uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace Velíková" k pozemku p. č. 314/9 v k. ú. Velíková

43P

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace Velíková" k pozemku p. č.
314/10 v k. ú. Velíková

44P

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a inženýrského objektu v rámci akce "Kanalizace
Velíková" k pozemku p. č. 812/1 v k. ú. Velíková

45P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Komunikace Velíková, asfaltová zálivka"

46P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování zakázky "Kapacitní posouzení špičkové hodiny
autobusového nádraží města Zlín"

47P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 na stavební práce "Oprava hlavních
technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

48P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na služby „Těžba a přibližování kůrovcové mýtní nahodilé těžby v
celkovém objemu 900 m3 na lesním majetku SMZ“

49P

Schválení uzavření smlouvy o podmínkách provozování, správy a financování oprav herních prvků na
dětském hřišti č. 326 Zlín – Mladcová

50P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190009 na stavební práce „Osvětlení fotbalového
hřiště Zlín - Paseky” ze dne 29. 3. 2019

51P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem na stavební práce "Oprava části objektu
Velíková 53 (nebyt. prostory - pobočka knihovny)"

52P

Schválení dodatku č. 1 k Licenční smlouvě k užívání SW ATTIS a dodatku č. 1 k Servisní smlouvě k SW ATTIS

53P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3600140008 ze dne 27. 1. 2014

54P

Schválení dodatku č. 5 smlouvy č. 1549530003 na prodej programového systému PERM „Personalistika a
mzdy“ se společností Kvasar, spol. s r.o.

55P

Schválení uzavření smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb (pevné linky).

56P

Schválení uzavření smlouvy o spolupráci se společností Vodafone Czech Republic a.s. (Rodinný program)

57P

Schválení uzavření smlouvy na dodávku a montáž splitové klimatizace do interiéru infocentra Kongresového
centra Zlín.

58P

Schválení uzavření smlouvy o spolupořadatelství Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně s
OUTDOOR FILMS s.r.o. a Golden Apple Cinema, a.s.

59P

Uzavření smlouvy o výpůjčce mobilního pódia pro Mezinárodní festival tance a muziky Zlínské besedování

60P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění dramaturgie kulturního a doprovodného programu na akci "Adventní
Zlín 2019"

61P

Návrh na jmenování vedoucí Odboru majetkové správy

62P

Schválení Plánu využití kapacity provozní doby pro veřejnost II. Městské ledové plochy Zlín v sezoně
2019/2020

63P

Udělení souhlasu Charitě Zlín jako vypůjčiteli k výměně kuchyňských linek v budově 4789 na ul. SNP ve
Zlíně

64P

Zapojení statutárního města Zlína do kampaně Evropského týdne mobility 2019 a s tím spojený podpis
Charty 2019

65P

Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města Zlína

66P

Dotace z Kulturního fondu města Zlína - zrušení usnesení č.j. 112/12R/2019 ze dne 10. 6. 2019 a schválení
poskytnutí dotace

67P

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

