Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

16. schůze Rady města Zlína, konaná dne 17. 8. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 48

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - záměr na směnu pozemků

3P

Pozemky - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Dohoda o provedení vynucené překládky
podzemního vedení sítě elektronických komunikací Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací

4P

Nebytové prostory - žádost o snížení výše nájmu a uzavření dodatku, záměry na pronájem

5P

Záměr na úplatný převod pozemků a budovy č.p. 2730 na ulici L. Košuta ve Zlíně - Mladcové.

6P

Byty – uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Byty - zrušení části usnesení, uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu

8P

Byty – podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném

9P

Byty: uzavření smlouvy o zajištění havarijní služby v bytových domech a objektech v majetku statutárního
města Zlína

10P

Garáže – uzavření dohod o ukončení a uzavření smluv o nájmu podzemního parkovacího stání (výměna
parkovacího stání)

11P

Rozpočtové opatření č.33/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

12P

Rozpočtové opatření č.34/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

13P

Pozastavené investiční akce a větší opravy - aktualizace

14P

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

15P

Zrušení přípravy a realizace projektu "Naše Bílé Karpaty" a odstoupení od Dohody o spolupráci partnerů na
malém projektu

16P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Vybavení odborných učeben pro
10 základních škol ve Zlíně“.

17P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín,
Malenovice - oprava komunikace a chodníku v ulici Zabrání“.

18P

Byty – schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Poskytování úklidových služeb ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“

19P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Zlín – ošetření
dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně – II. etapa“

20P

Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 na služby „Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum".

21P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Úprava plochy po odstranění objektu
"parníku" - Zlín".

22P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby
včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín, Malenovice - stavební úpravy ulice B. Smetany".

23P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v rámci akce „Malenovice, Polní II – oprava kanalizace
a odlehčovací komory“.

24P

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě v rámci akce "Bytový dům na Slanici".

25P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o opravě
oplocení na sběrném dvoru Malenovice

26P

Schválení smlouvy o dílo na "Revitalizace prostoru v Centrálním parku Jižní Svahy u travnatých schodů - I.
etapa"

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na demontáž a likvidaci stávajícího modulu lezecké stěny a dodávku a
montáž nového modulu s dopadovou plochou na dětském hřišti č. 436, ul. Zelinova, Zlín

28P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 190 0072 na „Dodávku a montáž 15 ks
informačních tabulí pro Stezku zdraví - Tlustá hora“

29P

Schválení uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla: Stavební úpravy nebytového prostoru na adrese
Dlouhá č. p. 94 ve Zlíně.

30P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na stavební práce "Stavební úpravy
technologického kontejneru rádiového převaděče Březnice u Zlína"

31P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce "Rekonstrukce zastřešení
části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín"

32P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Instalace klimatizace ve Středisku volného
času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín"

33P

Uzavření smlouvy o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v Útulku pro zvířata v nouzi
Zlín-Vršava s městy Bojkovice, Fryšták, Napajedla, Otrokovice, Vizovice a obcemi Březůvky, Hostišová,
Lípa, Lukov, Racková, Topolná, Velehrad, Želechovice nad Dřevnicí a Žeranovice.

34P

Uzavření kupní smlouvy na prodej 60 ks sedadel z Velkého kina

35P

Uzavření smluv o výpůjčkách v rámci akce „Vybudování učeben řemeslných oborů“ - Základní škola Zlín,
Slovenská 3076, příspěvková organizace, Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace,
Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567, příspěvková organizace.

36P

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor mezi statutárním městem Zlínem a Střední školou
Baltaci s. r. o. (snížení nájemného).

37P

Uzavření Smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina s Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s. na
umístění velkoplošné reklamy

38P

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

39P

Jmenování výběrové komise pro účely realizace výběrového řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka
Kanceláře architekta města, příspěvková organizace

40P

Změna zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Česká 4790, příspěvkové organizace

41P

Stanovení platu ředitelům mateřských škol a základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

42P

Jmenování zástupců zřizovatele statutárního města Zlína na další funkční období do školských rad
základních škol.

43P

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

44P

Výjimka ze směrnice o tvorbě a evidenci smluv, schválení uzavření smlouvy na základě objednávky na
kompletaci, roznos hlasovacích lístků, nalepení adresního štítku a informačního štítku pro volby do
zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR s Českou poštou, s.p.

45P

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce prostor mezi Českou republikou - Česká správa sociálního
zabezpečení a statutárním městem Zlín

46P

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o vydávání periodika „Magazín Zlín“

