Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

11. schůze Rady města Zlína, konaná dne 1. 6. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

obřadní síň

Bodů: 55

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
využití předkupního práva, zrušení usnesení, podání výpovědi, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít
dodatek, zřídit předkupní právo

2P

Nebytové prostory – záměry na pronájem

3P

Pozemky - záměr na směnu pozemků

4P

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

5P

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

6P

1. Závěrečný účet statutárního města Zlína za rok 2019 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok
2019

7P

Rozpočtové opatření č.22/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočtové opatření č.23/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č. 24/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na provoz veřejných koupališť v roce 2020

11P

Dotace na projekt „Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - II. etapa“

12P

Zapojení města Zlína jako projektového partnera města Parmy (Itálie) v projektu FUTURISTIC realizovaném
v rámci programu Erasmus+ KA2 v letech 2020 - 2022

13P

Udělení souhlasu s realizací projektů z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro základní školy
a mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem.

14P

Projekt "Moderní a přívětivě komunikující město Zlín"

15P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

16P

Novela obecně závazné vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

17P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína

18P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín - Jaroslavice"

19P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby „Zlín - Ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve
Zlíně – II. etapa“

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv na pojištění vozidel pro podlimitní veřejnou zakázku na
služby „Pojištění silničních a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období 2020 - 2022“

21P

Schválení uzavření dodatků k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb a ke Smlouvě o přímém
bankovnictví.

22P

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice".

23P

Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. na
prodej kovového šrotu ve formě dvou strojů využívaných na zpracování biologicky rozložitelných odpadů –
aerobního fermentoru EWA (včetně pásového dopravníku Bluetech sloužícího k naskladnění fermentoru) a
drtiče HUSMANN.

24P

Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575
se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 Olomouc, odběrné místo ev.č. 400209053, na adrese Středová
7154, Zlín.

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4100190224 na "Opravu elektroinstalace objektu
Střediska volného času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín"

26P

Uzavření Smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina se společností FILMFEST, s.r.o. na umístění
velkoplošné reklamy

27P

Uzavření Zasilatelské smlouvy s PPL CZ s.r.o. na přepravu zásilek z Památníku Tomáše Bati

28P

Darovací smlouva na nerezový stojan pro dezinfekci pro Památník Tomáše Bati

29P

Uzavření Darovací smlouvy s Tyátr ModroDiv, z.s.

30P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Liborem a Šárkou Schwarzovými

31P

Uzavření Darovací smlouvy na 950 kusů bavlněných roušek od společnosti Agentura Devět měsíců s.r.o.

32P

Zrušení usnesení č. j. 86/25R/2019 ze dne 16. 12. 2019 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č.
2000160189 - Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (střecha budovy č.p. 3015 na ul. Univerzitní ve
Zlíně) a schválení Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 2000160189 - Česká telekomunikační
infrastruktura a. s.

33P

Poskytnutí finančních darů za uschování a ošetřování obrazů.

34P

Podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ pro Základní školu Zlín, Okružní 4685, příspěvkovou
organizaci.

35P

Uzavření dohody o splátkách

36P

Uzavření Dodatku č. 9 k Dohodě o spolupráci č. 2000060284 se Základní školou Zlín, Středová, IČO
61716421.

37P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

38P

Aktualizace cen a prodloužení platnosti ceníku za krátkodobé využití prostor multifunkčních sálů v
objektech dislokovaných v místních částech statuárního města Zlína

39P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2020 (do 50 000 Kč)

40P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2020 (nad 50 000 Kč)

41P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v II. pololetí 2020 RMZ

42P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v II. pololetí 2020 ZMZ

43P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - ZMZ

44P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - RMZ

45P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - RMZ

46P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - Vonica 80

47P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna termínu a místa konání
akce

48P

Zrušení usnesení o přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

49P

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

50P

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci – rekonstrukce křižovatky ulic Vodní a Bartošova

51P

Konání místního referenda a stanovení výše odměny za výkon funkce člena místní komise

52P

Přidělení finančních prostředků na realizaci projektu "Projektová dokumentace Revitalizace náměstí Míru
ve Zlíně"

53P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína pro Krajskou hospodářskou komoru
Zlínského kraje, IČO 29319676

54P

Zrušení zadávacího řízení a schválení nového zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
"Adventní Zlín 2020"

