Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

7. schůze Rady města Zlína, konaná dne 6. 4. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

obřadní síň

Bodů: 43

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o
právu provést stavbu, uzavření dohody, podání výpovědi, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít
dodatek

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

3P

Nebytové prostory - smluvní vztahy - zlínský zámek, Soudní 1

4P

Uzavření smlouvy o nájmu fotbalového stadionu

5P

BYTY - zrušení částí usnesení

6P

BYTY - zrušení části usnesení k bytu č. 101 v domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně

7P

Rozpočtové opatření č.13/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočtové opatření č.14/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č. 15/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Udělení souhlasu a přidělení finančních prostředků pro Základní školu Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou
organizaci, na projekt "Zpívání je to, co máme společné".

11P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, změna č. 10 integrované strategie

12P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Infrastruktura do
základních škol ve Zlíně - bezbariérovost“, rozdělenou na část 1 a 2.

13P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Rekonstrukce objektu Mlýnská č.p. 845"

14P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Zlín - Velíková, rekonstrukce chodníku podél
silnice III/4912."

15P

Oprava chyby v psaní - usnesení č.j. 96/5R/2020.

16P

Byty: Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Rámcová smlouva – rekonstrukce, opravy a údržba bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví
statutárního města Zlína"

17P

Výpověď smlouvy o dílo č. 1800060043 se zhotovitelem BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. IČO: 49971590 o
provádění pravidelných sečí pozemku ve vlastnictví statutárního města Zlín

18P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti na realizaci stavby" v rámci veřejné zakázky "Výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zimní
stadion Luďka Čajky"

19P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4400190083 na vypracování projektové dokumentace a
zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi".

20P

Schválení dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy s Ústavem pro
hospodářskou správu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), IČO: 00020681

21P

Uzavření smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 579 ks alejových stromů a 63 ks ovocných stromů na
území statutárního města Zlína během vegetačního období roku 2020 s Technickými službami Zlín, s.r.o.

22P

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb systému ONI č. ONI/32/2008/ozO (ONI
sledovací tarif OPTIMUM) od NAM System, a.s.

23P

Příkazní smlouva č. nSIPO 07 - 172/2020, Příkazní smlouva č. nSIPO 07 - 173/2020, Příkazní smlouva č.
nSIPO 07 - 174/2020 a Příkazní smlouva č. nSIPO 07 - 175/2020

24P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Výměna topení v učebnách ZUŠ Zlín ve 2. podlaží
(severozápad) objektu na ul. Štefánikova 2987, Zlín.

25P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky pomůcek "Vybudování učeben řemeslných oborů-pomůcky"

26P

Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ pro Rehabilitační stacionář, Žlebová
1590, 760 01 Zlín.

27P

Uzavření kupní smlouvy na prodej 200 ks sedadel z Velkého kina

28P

Uzavření Smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina Městskému divadlu Zlín na umístění velkoplošné
reklamy

29P

Nahrazení Smlouvy o spolupráci č. 1100180079 mezi statutárním městem Zlínem a Luhačovským Zálesím,
o.p.s. uzavřené dne 20. 3. 2018, a to včetně dodatku č. 1 uzavřeného mezi těmito smluvními stranami dne
13. 3. 2019 novou Partnerskou smlouvou včetně Přílohy č. 1

30P

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

31P

Uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů č. 2000200038,
se společností POST BELLUM, o. p. s., IČO: 26548526.

32P

Jmenování členů konkursní komise v souvislosti s vyhlášeným konkursem na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace

33P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Činnost sportovních organizací v
roce 2020

34P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Činnost sportovních organizací v
roce 2020

35P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Velíková

36P

Priority místní části Klečůvka pro rok 2020

37P

Uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci akce "Revitalizace
městského Tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

38P

Výdej ochranných pomůcek v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID – 19

39P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka
2 ks sekaček beze sběru posečené hmoty pro Odbor městské zeleně“, rozdělené na část A, B

40P

Pozemky - smlouva s vlastníkem technické infrastruktury

41P

Uzavření Darovací smlouvy na 10 000 kusů roušek s nanovláknem

