Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

4. schůze Rady města Zlína, konaná dne 17. 2. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 46

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy
o výpůjčce, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, prodej, snížení kupní ceny, záměr prodat, pronajmout,
vypůjčit

2P

Nebytové prostory - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, udělení souhlasu s provedením
technického zhodnocení, uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu, prominutí úhrady smluvní pokuty

3P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

4P

Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 7130, jehož součástí je budova bez č. p./ č. e., v k. ú. Zlín (ulice
Mostní) Zlínskému kraji

5P

Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pro Střední školu gastronomie a obchodu Zlín, příspěvkovou
organizaci.

6P

Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nebytového prostoru v budově č. p. 3778 na ulici
Osvoboditelů ve Zlíně a části pozemku p. č. 281/2 k. ú. Zlín pro Mateřskou školu Zlín, Osvoboditelů 3778,
příspěvkovou organizaci.

7P

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

8P

BYTY - návrh na podání výpovědi nájmu bytu č. 627 v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně

9P

BYTY - návrh na podání výpovědi nájmu bytu č. 410 v domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně

10P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

11P

Rozpočtové opatření č. 49/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019 v souladu s
usnesením č.94/24R/2019

12P

Rozpočtové opatření č.6/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

13P

Rozpočtové opatření č.7/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

14P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic - ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková
organizace

15P

Schválení odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2020

16P

Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, k provedení oprav
svěřeného majetku

17P

Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, za 2. pololetí 2019.

18P

Žádost o poskytnutí individuální podpory z Fondu Zlínského kraje na projekt "Pořízení dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Jaroslavice" v rámci spolufinancování
programu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

19P

Žádost o individuální dotaci předloženou nadačním fondem NOVÉ ČESKO na projekt Revolution Train - tour
2020

20P

Poskytnutí finančního daru pro spolek Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín,
z.s. a uzavření darovací smlouvy

21P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Studie proveditelnosti Tunel –
Centrum, Zlín“.

22P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „47 přístřešků MHD ve
Zlíně“

23P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Štípa kanalizace ul. Ke Hřišti"

24P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rámcová smlouva malířské a natěračské práce v bytech, nebytových prostorech a garážích ve vlastnictví statutárního města
Zlína"

25P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Pojištění silničních a
zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období 2020-2022".

26P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Pozáruční servis a opravy
motorových vozidel MMZ pro období 2020 - 2022"

27P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Pojištění
majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací“.

28P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Lávka Z13 přes
Dřevnici, Zlín - Prštné".

29P

Schválení uzavření smlouvy na provedení studie "Parkovací dům na ul. Slezská Jižní Svahy"

30P

Schválení smlouvy o dílo, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro
provedení stavby na akci „Rekreační park Maják“, zhotovitel ARBOREA Březová s.r.o., IČO: 15527379

31P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních služeb č. 1300080001 ze dne 14. 5.
2008

32P

Uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci č. D/2175/2017/STR mezi Zlínským krajem - realizátorem
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, statutárním městem Zlínem - realizátorem Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působností (ORP) Zlín a ostatními realizátory místních akčních
plánů ve Zlínském kraji.

33P

Schválení uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách

34P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna výtahového stroje výtahu B v
bytovém domě č. p. 4699, ul. Okružní, Zlín včetně propojení do systému DUPLEX “

35P

Schválení Smlouvy o přefakturaci elektrické energie se společností Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

36P

Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zajištění stravování č. 2000180050 v Rehabilitačním stacionáři na Nivách
pro Body and Smile, z. ú.

37P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem

38P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem

39P

Pověření pro portál ZP (zdravotních pojišťoven) Mgr. Romaně Sagnerové, vedoucí organizační složky
Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, 760 01 Zlín.

40P

Dotační program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností - administrace programu v roce 2020.

41P

Zrušení usnesení č. 53/2R/2020 uzavření Licenční smlouvy a schválení uzavření nové Licenční smlouvy na
udělení souhlasu s užitím zvukově obrazového záznamu ve filmu Zlínský klenot

42P

Zrušení usnesení č.j. 104/2R/2020 a schválení přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

43P

Záměr pronajmout inzertní plochy na mapách městského orientačního systému, které jsou v majetku
statutárního města Zlína.

