Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

3. schůze Rady města Zlína, konaná dne 3. 2. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 49

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření dohody o zrušení věcného břemene, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít
dodatek

2P

Pozemky - uzavření darovací smlouvy

3P

BYTY - zrušení usnesení, snížení nájemného, finanční vyrovnání, přechod nájmu a udělení výjimky Slezská
5258, Zlín

4P

BYTY - návrhy na mimořádné přidělení bytů a návrh na udělení výjimky z Pravidel pro přidělení bytu pro
seniory a zdravotně postižené osoby

5P

BYTY - uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

6P

BYTY - předkupní právo k bytové jednotce č. 1 v domě čp. 1353 na ulici Zálešná XI ve Zlíně

7P

Vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty pro seniory a zdravotně postižené osoby v majetku statutárního
města Zlína

8P

Prodloužení splatnosti nájemného za únor až březen 2020 u bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 345 na
ulici Vodní ve Zlíně

9P

Dohoda o rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním nebytových prostor v domě čp. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně

10P

Nájem garážových stání dle pravidel - seznam č. 175

11P

Rozpočtové opatření č. 3/2020 tab. 8 až 39 - navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

12P

Rozpočtové opatření č.4/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

13P

Rozpočtové opatření č.5/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

14P

Žádost o poskytnutí dotace na personální a věcné zabezpečení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Zlína JPO II/1 pro rok 2020, souhlas s finanční spoluúčastí na uvedeném zabezpečení

15P

Žádost o dofinancování zvýšených nákladů sociálních služeb, které poskytuje organizace Za sklem o.s.

16P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína pro Klub přátel turistiky a sportu Přerov,
z.s., IČO 07092610

17P

Podání žádosti o podporu z programu "Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika," Dohoda o
spolupráci partnerů na malém projektu "Naše Bílé Karpaty" a vyčlenění finančních prostředků

18P

Podání žádosti o podporu z programu "Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika", Dohoda o
spolupráci partnerů na malém projektu "Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně" a vyčlenění
finančních prostředků

19P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - tematický koordinátor prioritní oblasti 2

20P

Schválení textu dopisu pro SFDI

21P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "PD Křižovatka ul. Mostní - ul.
Březnická".

22P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Parkoviště Padělky IV
a propojovací stezka pro pěší a cyklisty tř. 2. května - Sokolská".

23P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sanace
ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín“.

24P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín –
Vršava, pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava“

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 4400160051 na služby "Vypracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava
navazujících komunikací".

26P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice"

27P

Schválení uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace "Zlín, ul. Okružní, přechod pro chodce a
parkoviště TORZO"

28P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské
činnosti na akci "Zlín, Jaroslavice - Odvodnění pod novými svodidly ul. Anenská"

29P

Schválení smlouvy o dodávce vody č. 45137045/1 pro pítko pitné vody na p.č. 53/2 k.ú. Zlín, provozovatel
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 61859575

30P

Schválení darovací smlouvy, dárce Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČO: 49454561, předmět daru pítko na
p.č. 53/2 k.ú. Zlín včetně vodoměrné šachty s umístěným vodoměrem

31P

Schválení výjimky ze směrnice č. 26/SM/2019, o tvorbě a evidenci smluv, na zvýšení finančního limitu pro
parafování objednávek Městské policie Zlín

32P

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112

33P

Schválení smluv o úhradě paušálních nákladů spojených s odlovem černé zvěře

34P

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001658309, č. 900165913,
č. 9001647419, č. 9001665160

35P

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120075 ze dne 30.11.2012.

36P

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty se společností Česká pošta, s.p.

37P

Schválení uzavření licenční smlouvy o právu užívat reprodukce

38P

Schválení uzavření dodatků rámcových smluv na zajištění projektu "Jubilanti města Zlína"

39P

Schválení uzavření smlouvy na organizační zajištění akce "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína
za rok 2019"

40P

Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

41P

Spolupráce v polytechnickém vzdělávání v projektu Implementace Krajského akčního plánu II. (IKAP II) pro
Místní akční plány (MAP).

42P

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

43P

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

44P

Zpráva o činnosti výborů ZMZ, komisí RMZ a správních rad fondů statutárního města Zlína v roce 2019

45P

Zahraniční pracovní cesta do města Lovaň (Belgie) v rámci OP URBACT III

46P

Přidělení služební platební karty

