Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

13. schůze Rady města Zlína, konaná dne 29. 6. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 52

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - záměr na směnu pozemků

3P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

4P

Nebytové prostory – uzavření dodatků, smlouvy o nájmu, dohody o splátkách a uznání dluhu, dohody o
provedení stavebních úprav, udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení a jeho odepisováním,
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání

5P

Uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlín a Společenstvím vlastníků jednotek domu
Obeciny 3613, Zlín

6P

Byty: dohoda o ukončení smlouvy o zajištění oprav bytového fondu, nebytových a provozních prostor č.
4000120816 ze dne 4.7.2012 v bytových domech statutárního města Zlín se společností Teplo Zlín, a.s.

7P

Rozpočtové opatření č.27/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočtové opatření č.28/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína - neinvestiční dotace pro Sportovní klub Sokol - FK Kudlov, z.s.

10P

Záměr na vyhlášení projektové urbanistické soutěže na zástavba Březnická x Mostní ve Zlíně

11P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Prověření hospodaření
právnických osob zřízených a založených statutárním městem Zlínem" rozdělené na části 1 - 4

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava křižovatky ulic
Pančava a Boněcko I."

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín-Velíková,
parkoviště u obj. č.p. 53 v ul. Modřínová"

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Dům čp. 94, Dlouhá
Zlín - výměna výlohy“

15P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu“

16P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín – Jaroslavice“

17P

Ukončení smlouvy s Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01
České Budějovice, IČO 26080222

18P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400190128 na stavební práce „Regenerace
panelového sídliště Zlín - Malenovice - 7. etapa”.

19P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby
včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní".

20P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 4400190083 na vypracování projektové dokumentace a
zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi".

21P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400180096 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”.

22P

Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4400180097 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”.

23P

Schválení uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací a s tím souvisejících
budoucích smluv o zřízení služebnosti

24P

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Revitalizace
městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

25P

Smlouva o budoucí smlouvě nájemní na novinový stánek v rámci akce "Revitalizace městského tržiště Pod
Kaštany ve Zlíně"

26P

Uzavření smlouvy na zajištění údržby, oprav a impregnace teraco dlažby v budově Kongresového centra
Zlín.

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "ÚPRAVA DOPOJE A ROZVODU STUDENÉ VODY
V 1. NP objektu na ul. Vavrečkova 5262, Zlín – 23. budova"

28P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „Revitalizace dětského hřiště č. 369 Zlín –
Podhoří“

29P

Schválení uzavření smluv o dílo na služby „Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2020“ - části 2. a
4.

30P

Schválení uzavření kupní smlouvy na mobilní sklad nebezpečných odpadů pro sběrný dvůr Zálešná.

31P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4100190248 na stavební práce "Zateplení budovy šaten
u sokolovny, Pod Nivami 4427, Zlín"

32P

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Církevní základní školou a mateřskou školou ve Zlíně.

33P

Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2000120078 mezi statutárním městem Zlínem a Základní
školou Zlín, Kvítková 4338, příspěvkovou organizací.

34P

Dodatek ke smlouvě o dílo na zajištění akce "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019"

35P

Uzavření darovací smlouvy v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019

36P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

37P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci Piranha Film s.r.o.

38P

Prodej vyřazeného služebního motocyklu statutárního města Zlín

39P

Schválení Plánu využití kapacity provozní doby pro veřejnost v sezoně 2019/2020 - II. Městská ledová
plocha Zlín

40P

Konkurs a jmenování ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, IČO
711008012, zpětvzetí žádosti ředitele Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, IČO
71008012, vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076,
příspěvkové organizace, IČO 71008012

41P

Poskytnutí odměny ředitelce LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína

42P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci.

43P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna místa konání akce

44P

Změna termínu konání akce v organizační jednotce SMZ Alternativa - KULTURNÍ INSTITUT ZLÍN

45P

Změna ve jmenovitém složení Komise výstavby a územního rozvoje RMZ

46P

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

47P

Nebytové prostory, pozemky - žádosti o změnu splatnosti a snížení nájemného

48P

Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor v budově čp. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský zámek) a
ceník za poskytnuté vybavení a služby s tím související na rok 2020

49P

Dohoda o ukončení nájmu garážového stání Středová - Okružní čp. 4697, G18, stání č. 48 na pozemku p. č.
st. 6643 v k. ú. Zlín

50P

Byty - zrušení části usnesení

51P

Byty - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001715559

