Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

12. schůze Rady města Zlína, konaná dne 15. 6. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 52

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory – záměr na změnu výměry, záměr prodloužení doby výpůjčky

3P

Byty - předkupní právo k bytové jednotce č. 1 v domě čp. 3175 na ulici Zálešná X ve Zlíně

4P

Byty - uzavření darovací smlouvy, mimořádné přidělení bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a
zdravotně postižené osoby

5P

Byty - uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu (rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji) a návrh na
uzavření smlouvy o nájmu bytu (přechod nájmu bytu), vše v v domě čp. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně

6P

Byty - vyřazení žádostí o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby a uzavření dodatku ke
smlouvě o nájmu bytu (prodloužení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení)

7P

BYTY - návrhy na mimořádné přidělení bytů a návrhy na udělení výjimky z pravidel poskytování bydlení

8P

Byty - uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

9P

Byty - prominutí úhrady nájemného

10P

Byty - odložení úhrady nájemného, prodloužení nájmu bytu, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Obeciny 3261 ve Zlíně

11P

Byty - návrh na úpravu bytu č. 10 v domě čp. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně

12P

Byty - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001711250

13P

Garáže - záměr pronajmout a vyměnit

14P

Nájem garážových jednotek - seznam č. 1/2020, dohody o ukončení nájmu

15P

Rozpočtové opatření č.25/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

16P

Rozpočtové opatření č.26/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

17P

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

18P

Prominutí pohledávky společnosti korporace ScioŠkola - základní škola, s.r.o.

19P

Poskytnutí finančního daru organizaci Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p.s.

20P

Poskytnutí finančního daru pro odborovou organizaci MP Zlín v rámci realizace příměstského tábora pro děti
zaměstnanců SMZ

21P

Uzavření darovací smlouvy pro organizaci Junák - český skaut, středisko Malenovice Zlín, z.s.

22P

Směrnice o finanční kontrole

23P

Pravidla pro kontrolu pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku, nakládání s hotovostí, a pro
zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu, školskými příspěvkovými organizacemi, zřizovanými
statutárním městem Zlínem

24P

Aktualizace Ceníku služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína dle přílohy

25P

Novela tržního řádu

26P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Úprava interiéru
Obvodní knihovny, Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín"

27P

Byty - zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Poskytování úklidových služeb ve
vybraných bytových domech v majetku SMZ“

28P

Dohoda o stanovení individuálních cen uzavřená mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
IČO 45317054.

29P

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 8072697613 uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 a ČSOB Pojišťovnou, členem holdingu ČSOB, se sídlem
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 45534306.

30P

Smlouva o vypořádání závazků

31P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Záchytné parkoviště P+R Vršava"

32P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400180097 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”.

33P

Schválení uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro akci "Úprava
křižovatky ulic Boněcko I-Pančava, Zlín"

34P

INTERNEXT- Schválení uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „ Revitalizace dětského hřiště č. 314 Zlín – Letná “

36P

Schválení dodatku č. 1 smlouvy na zhotovení díla „Těžba a přibližování kůrovcové mýtní nahodilé těžby v
celkovém objemu max. 3000 m3 na lesním majetku SMZ porost 103G8“, zhotovitel Martin Láník, místo
podnikání Pod Zámkem 271, Pohořelice, 763 61 Napajedla, IČO: 75319420

37P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800200051 na zpracování kompletní projektové dokumentace
pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v podrobnosti projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Rekreační park Maják“ zhotovitel ARBOREA Březová
s.r.o. se sídlem Březová čp. 186, 763 15 Březová, IČO: 15527379

38P

Schválení uzavření smlouvy na „Rekonstrukci oplocení v pravé horní části Stadionu mládeže, ul. Hradská,
Zlín“.

39P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4100190247 na stavební práce "Rekonstrukce
hygienického zázemí objektu Pod Nivami 4427, Zlín"

40P

Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI

41P

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001708651

42P

Uzavření smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
9001711812 pro akci KMČ Jaroslavice "Anenská pouť" a vybudování rozvaděče pro toto OM

43P

Schválení uzavření smluv o vytvoření literárního díla a poskytnutí licence k jeho užití mezi statutárním
městem Zlínem a autory dle tabulkového přehledu

44P

Uzavření kupní smlouvy na prodej 6 ks sedadel z Velkého kina

45P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o reklamě a propagaci se společností Berani Zlín, s. r. o.

46P

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu "Pořízení dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Jaroslavice"

47P

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

48P

Změna ve jmenovitém složení Komise výstavby a územního rozvoje

49P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200068 na stavební práce "Sanace ŽB stropu nad
knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín".

50P

schválení uzavření smlouvy o spolupráci s GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.

51P

Schválení smlouvy o spolupráci se společností Firestarter s.r.o.

52P

Návrh na jmenování vedoucí Odboru sociálních věcí

