Rada města Zlína
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Datum

25.7.2016, 13:00 hodin, místnost 202
Program jednání Rady města Zlína

1P

2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P

21P
22P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
následně smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření budoucí
kupní a následně kupní smlouvy, uzavření dodatku, záměr
změnit subjekt, záměry vypůjčit pozemky
Zrušení části usnesení
Udělení výjimky a mimořádné přidělení bytu
Mimořádné přidělení bytu
Mimořádné přidělení bytu I
Přijetí aktualizace žádosti o městský byt
Vyřazení žádosti o městský byt
Neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného nájemní smlouvy na dobu určitou
Přihlášení další osoby do bytu v majetku statutárního města
Zlína
Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína – byty
pro seniory a zdravotně postižené osoby (rozšíření nájemní
smlouvy)
Návrhy na uzavření a ukončení nájemních smluv k městským
bytům
Příspěvek na výměnu oken v bytové jednotce č. 212, Podlesí IV
č. p. 5349, Ovesná Renata
Rozpočtové opatření č. 19/2016 – navýšení a přesuny v rámci
schváleného rozpočtu roku 2016
Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, s provedením oprav svěřeného majetku
Poskytnutí odměny řediteli Městského divadla Zlín,
příspěvková organizace, za 1. pololetí roku 2016
Dopravní terminál Zlín
Zrušení usnesení RMZ č.j. 35/20R/2004 v návaznosti na nabytí
účinnosti zákona o registru smluv
Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Zlín-Kudlov, oprava chodníku a
vybudování veřejného osvětlení v ul. Zelená "
Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Malenovice - oprava chodníků v
ulici Zabrání"
Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební
práce „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová
4786“ a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní
4699“
Schválení zadání veřejné zakázky na akci: "Rekonstrukce
sociálních zařízení ZŠ Zlín, M. Alše 558, 2. etapa, dodatečné
stavební práce 1"
Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště č. 235 na ulici
Budovatelská“

23P Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště č. 234 na Jižních
Svazích ve Zlíně“
24P Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Lehké nákladní
vozidlo s pohonem 4x4 třístranný sklápěč pro Odbor městské
zeleně Magistrátu města Zlína“ a uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem
25P Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín Lužkovice, úprava návsi, II. etapa“
26P Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
27P Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Lávka pro
pěší Z2 přes Dřevnici - Zlín, Bartošova čtvrť".
28P Uzavření "Dílčí smlouvy o dílo" mezi statutárním městem
Zlínem a Technickými službami Zlín, s.r.o. s vazbou na
realizaci stavby "Oprava chodníků v místní části Zlín - Lesní
čtvrť mezi ulicemi Prostřední, Pod Vrškem, Dolní"
29P Schválení uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z
Rozhodnutí - územního rozhodnutí č. 910/Zlín
30P Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.
320090084255 a smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
pro odběrné místo víceúčelový objekt, Mokrá II 622, 760 01
Zlín
31P Uzavření dohody o oprávněné osobě mezi společností
Nemovitosti města Zlína spol. s r.o., IČ: 28342038 jako
odběratelem, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., IČ:
61859575 jako provozovatelem a statutárním městem Zlín, IČ:
00283924 jako oprávněnou osobou
32P Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě
s RWE GasNet, s. r. o.
33P Schválení uzavření smlouvy o dílo na projektovou a
inženýrskou činnost v rámci akce „Domov se zvláštním režimem,
lokalita Zlín - Slanice“
34P Schválení uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem
Zlínem a IZOFO MAXX s.r.o. na realizaci stavby „Rekonstrukce
sauny Městské sportovní haly, ul. Dukelská 5413, Zlín“.
35P Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru
stavebníka v rámci stavby „Sportoviště u ZŠ Okružní 4685,
Zlín“
36P Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na elektronické
zabezpečení objektu Velkého kina na dobu do 4. 10. 2016
37P Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu vysokofrekvenčního
vysílače NAM TSM 452 s příslušenstvím pro zabezpečení
střežení objektu Velkého kina na dobu určitou do 4. 10. 2016
38P Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností
39P Směrnice o poskytování stravování s příspěvkem
40P Ustavení Řídícího výboru Místního akčního plánu ORP Zlín.
41P Jmenování zástupce zřizovatele statutárního města Zlína na
další funkční období do školské rady při Základní škole Zlín,
Štefánikova 2514, příspěvkové organizaci.
42P Stanovení platu ředitelce Mateřské školy Zlín, Budovatelská
4819, příspěvkové organizace, Mgr. Haně Vařákové.
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43P Návrh na udělení výjimek k pořádání kulturních a sportovních
akcí a výjimek ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na
některých veřejných prostranstvích
44P Kulturní památka rej. č. 50760/7-8936 v ÚSKP ČR "Budova
radnice č. p. 12 a dům č. p. 10"
45P Pamětní deska k 100. výročí padlých vojáků v 1. SV v místní
části Zlín-Velíková
46P Výpůjčka severního průčelí Velkého kina k realizaci
informačních a reklamních kampaní
47P Krátkodobá výpůjčka sdíleného nebytového prostoru ve Zlínském
klubu 204 třetí osobě
48P Handball club Zlín, z.s. - dotace z Fondu mládeže a
tělovýchovy města Zlína na pořádanou akci Holiday cup Zlín
boys 2016
49P Handball club Zlín, z.s. - dotace z Fondu mládeže a
tělovýchovy města Zlína na pořádanou akci Holiday cup Zlín
girls 2016
50P Souhlas s čerpáním finančních prostředků na zahraniční
pracovní cestu do partnerského města Limbach-Oberfrohna
(Spolková republika Německo) - Dny Saska 2016
51P Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby "Propagace udržitelných forem mobility projekt: Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu"
52P Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace s Foodfest, s.r.o.
53P Prezentace podpory Avion Big Band o.s. poskytované
statutárním městem Zlínem prostřednictvím euroAWK s.r.o.
54P Strategický plán pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín
na období 2016-2020 pro Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury ČR
Různé a diskuse
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