Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

5. schůze Rady města Zlína, konaná dne 9. 3. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 86

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření dohody, uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o nájmu,
podání výpovědi, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

2P

Nebytové prostory - zrušení uzavření krátkodobé smlouvy o nájmu nebytových prostor, zrušení záměru
pronajmout nebytový prostor, uzavření smluv o nájmu nebytových prostor (zámek), odstranění stavby č. p.
478, stojící na pozemku p. č. st. 5704, k. ú. Zlín

3P

Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor v budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský zámek) na
rok 2020 a pověření k uzavírání krátkodobých smluv o nájmu těchto prostor

4P

Pozemky - výpůjčka nebytového prostoru

5P

Pozemky - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu

6P

Pozemky - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě

7P

Záměr pronájmu nemovitostí tvořících areál fotbalového stadionu ve Zlíně Letné

8P

Zrušení usnesení RMZ č. 27/3R/2020 ze dne 3.2.2020 - uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu bytu se
společností Podané ruce o.p.s.

9P

BYTY - smlouvy o nájmu dle pořadí přihlášených žadatelů

10P

BYTY - přijetí žádosti o městský byt, bodové hodnocení u žádosti o městský byt

11P

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

12P

BYTY - uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu (rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji)

13P

BYTY - návrhy na udělení výjimky z Pravidel a přijetí žádosti o městský byt, mimořádné přidělení bytů a
návrh na udělení výjimky z Pravidel pro přidělení bytu

14P

BYTY - návrhy na mimořádné přidělení bytů pro seniory a zdravotně postižené osoby a vyřazení žádosti z
evidence žadatelů

15P

Byty - uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a

16P

BYTY - zrušení výběrového řízení na výběr budoucího nájemce bytu č. 71 na ul. Vodní ve Zlíně, uzavření
dohody o ukončení nájmu bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu

17P

Byty - provádění oprav v bytových domech čp. 5348, 5349, 5375 a 5376 na Podlesí IV ve Zlíně

18P

Rozpočtové opatření č.8/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

19P

Rozpočtové opatření č.9/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

20P

Rozpočtové opatření č. 10/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

21P

Pravidla přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína

22P

Schválení odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu Městské divadlo Zlín, příspěvková
organizace, v roce 2020

23P

Projekt participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín" - pravidla projektu

24P

Změna ve způsobu financování veřejné zakázky "Zlín - Velíková, rekonstrukce chodníku podél silnice
III/4912"

25P

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných
zařízení na území města Zlína v roce 2020

26P

Poskytnutí finančního daru organizaci Útulekjinak, z. s. a uzavření darovací smlouvy

27P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s.

28P

Dar na podporu projektu "Na kole jen s přilbou".

29P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní zakázku na realizaci "SMART-Navigační parkovací systém a
dispečink ITS ve Zlíně".

30P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Chodník podél silnice
III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa"

31P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Renovace výplní otvorů budovy
Zlínský zámek."

32P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Renovace oken budovy radnice“.

33P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna hlavních vnitřních
rozvodů ve všech nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín“.

34P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rámcová smlouva stěhovací a vyklízecí práce v bytových domech a objektech v majetku statutárního města Zlína“

35P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka 2 ks sekaček beze
sběru posečené hmoty pro Odbor městské zeleně MMZ", rozdělenou na části A, B

36P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Adventní Zlín 2020"

37P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo, pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030.“

38P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo, pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Plán
udržitelné městské mobility města Zlína“

39P

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

40P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Kostelec – ul.
Na Rusavě - kanalizace“

41P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín – VII. etapa“

42P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č.j. 99/23R/2018 - Projektová dokumentace "Zlín - Kruhová křižovatka
ul. Bartošova - ul. Vodní".

43P

Schválení uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004315" v rámci akce "Zlín,
kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní".

44P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování vizualizace připravovaných staveb "Dopravní terminál Zlín centrum" (včetně odstavné plochy pro autobusy) a "Okružní křižovatka ul. Vodní a ul. Bartošova".

45P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na služby "Parkoviště Padělky IV - kácení a likvidace dřevin".

46P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Lávka Z13 přes
Dřevnici, Zlín - Prštné"

47P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby
včetně inženýrské činnosti na akci "Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín - u Centroprojektu na ulici
Štefánikova (včetně lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)".

48P

Schválení uzavření smlouvy na provedení služeb "Rozbor stavu provozování veřejného osvětlení na území
statutárního města Zlína".

49P

Ukončení Smlouvy o zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava č. 1700060062 uzavřené
dne 22. 06. 2006 včetně jejích dodatků č. 1 ze dne 18. 04. 2008, č. 2 ze dne 14. 05. 2010, č. 3 ze dne 20.
12. 2013 a Smlouvy o úhradě č. 1700180007 ze dne 28. 02. 2018, obě ke dni 31. 3. 2020.

50P

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1800200006 Část 4 „Sečení travnatých veřejných ploch v letech
2020-2023 Růmy, Lazy, Lesní čtvrť, staré Obeciny, Příluky“ a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1800200007
Část 5 „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020-2023 Lužkovice, Kudlov, Jaroslavice, Veliková,
Lhotka, Chlum“, oba se společností EMSEKO BIKE s.r.o.

51P

Smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 72180, č. 72013 a č. 70002, Smlouva č. NB
553/20 o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat, Dodatky č. 1 ke Smlouvám o
nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 72232 a č. 72233, Dodatek č. 1 k Dohodě o režimu
předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B

52P

Schválení smlouvy o dílo na opravu vozidla Multicar M 25 pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína,
zhotovitel MINAM servis a.s. IČO: 29216672

53P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna rozvodů a telefonů v bytovém
domě č. p. 292, ul. Broučkova, Zlín“.

54P

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001676373, č.
9001677713, č. 9001672544, č. 9001676763

55P

Schválení uzavření Smlouvy o nájmu a poskytování služeb - multifunkční zařízení.

56P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku licencí MS SQL Server

57P

Schválení dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo: "SW pro automatizované zpracování dopravních přestupků"

58P

Schválení uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci sportovišť v areálu
sokolovny, ul. Pod Nivami, Zlín

59P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2000 190 156 na stavební práce "Vybudování učeben
řemeslných oborů", část 1: Stavební práce

60P

Schválení darovacích smluv a smlouvy o reklamě v rámci osvětové kampaně "Den Země 2020" ve Zlíně

61P

Koprodukční smlouva s HOLIDAY FILMS s.r.o. pro tvorbu audiovizuálního díla "Dvě slova jako klíč".

62P

Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Filmového fondu statutárního města
Zlína číslo 2800 19 0223 na vytvoření scénáře "Cesta do pravěku, pravěké dobrodružství".

63P

Návrh organizačních změn

64P

Zřízení organizační složky statutárního města Zlína Živý Zlín – kulturní agentura

65P

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta města Zlína,
příspěvkové organizace

66P

Vznik pracovněprávního vztahu mezi statutárním městem Zlínem a
koordinátorem pracovní skupiny pro koordinaci oslav Zlín 2022

67P

Změna v personálním obsazení Finančního výboru ZMZ

68P

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové
organizace, IČO 71008012

69P

Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního
klidu

70P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

71P

Změna Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické služby Zlín, s.r.o.

72P

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019

73P

Jmenování redakční rady publikace Dějiny města Zlína

74P

Zrušení usnesení č.j. 140/2R/2020 a schválení přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

75P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína na nájemné prostor k pravidelné kulturní
činnosti 2020

76P

Fond mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - dotace z programu Sportovní akce

jako hlavním

77P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2020 (Vyrovnávací platba - Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV)

78P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2020 (Režim de minimis)

79P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby do 50 000 Kč na rok
2020 (Vyrovnávací platba - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon vydaného
Moravskoslezským krajem)

80P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby do 50 000 Kč na rok
2020 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

81P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2020 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

82P

Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města Zlína

83P

Poskytnutí neinvestičních dotací z Ekofondu

84P

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

85P

Zrušení části usnesení RMZ ve věci zahraniční pracovní cesty do města Lovaň (Belgie) v rámci OP URBACT III

86P

Schválení výjimky z ceníku za nájem a služby v organizační jednotce SMZ Alternativa - KULTURNÍ INSTITUT
ZLÍN

