Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

7. schůze Rady města Zlína, konaná dne 1. 4. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 47

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupních smluv, uzavření směnné smlouvy, uznání vlastnictví, ukončení doby
nájmu, přenechání prostor, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce,
uzavření smlouvy o umístění zařízení, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o dodávce vody, záměry prodat, pronajmout..

2P

Pozemky - kupní smlouvy, smlouva o bezúplatném převodu, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouva o nájmu

3P

Aktualizace cen za pronájem a prodloužení platnosti ceníku za krátkodobé využití nebytových prostor
(multifunkčních sálů) v objektech dislokovaných v místních částech statutárního města Zlína

4P

Prodej jednotek v domě č. p. 5302 a zastavěných částí pozemku na ul. Podlesí IV ve Zlíně dle seznamu č.
1/2019

5P

Uzavření smluv o nájmu bytu, určených pro seniory a zdravotně postižené osoby

6P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u podzemního parkovacího stání č. 5 v budově bez č.p./č.ev. (garáž
PPS 4), která je součástí pozemku p. č. st. 7502/1, k. ú. Zlín (Podlesí III)

7P

Záměr pronajmout automobilové stání v budově ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového
družstva Podlesí

8P

Rozpočtové opatření č.9/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

Rozpočtové opatření č.10/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

10P

Návrh na odvolání a návrh nových zástupců SMZ v orgánech obchodní korporace Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s.

11P

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., delegování zástupce statutárního města Zlína
na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561

12P

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Zlín na období 2019-2028

13P

Změna č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2019 - Městské divadlo Zlín,
příspěvková organizace.

14P

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací, zřízených SMZ, za rok 2018

15P

Podání žádosti o podporu a vyčlenění finančních prostředků na projekt "Byty sociální rehabilitace – ul. Bří
Sousedíků, Zlín"

16P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2018 – 31. 12.
2018

17P

Poskytnutí finančního daru organizaci Krajská rada seniorů Zlínského kraje, p.s.

18P

Poskytnutí finančního daru pro spolek Český svaz bojovníků za svobodu

19P

Schválení výběrového řízení "Rámcová smlouva - instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína".

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávky "Vybudování
učeben řemeslných oborů", rozdělenou na části 1 - 3

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště č. 412 na Salaši“

22P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka nového vozidla kategorie N1 s
pohonem 4x2 s nástavbou s plynule nastavitelnou vykládkovou hranou a korbou o objemu min. 3 m3 pro
Odbor městské zeleně MMZ"

23P

Schválení uzavření servisní smlouvy k poskytování služeb "Servis a údržba neveřejného telekomunikačního
systému Mitel (telefonní ústředny MMZ)".

24P

Schválení uzavření Smlouvy o provádění servisních služeb se společností Double Energy s. r. o. na záložních
elektrických zdrojích motorgenerátoru BCJD 260-50, UPS PL 20 a UPS 80 NET 40 pro Kongresové centrum
Zlín

25P

Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a uzavření
Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce „Občanské centrum Malenovice“

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na "Rozšíření veřejného osvětlení Zlín - Louky, ul. K Luhám".

27P

Schválení smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 563 ks alejových a 115 ks ovocných stromů na území
města Zlína během vegetačního období roku 2019, zhotovitel Technické služby Zlín, s.r.o., IČO: 60711086

28P

Schválení dohody o odběru zelených zbytků z úpravy zeleně na území statutárního města Zlín, odběratel
PILA PEŠL, s.r.o. se sídlem Paseky 152, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 28309758

29P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností TECHO, a.s. na pořízení 120 ks
židlí a 10 ks transportních vozíků na židle, pro Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova.

30P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Dodávka nových výkrytů (opon) do komorního sálu
ZUŠ a divadelního sálu Malá scéna ve Společenském a obchodním centru Díly ve Zlíně

31P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na pořízení souboru reprezentativních fotografií Památníku Tomáše Bati a
smlouvy o mediálním šíření obrazu Památníku Tomáše Bati

32P

Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště a zabezpečení některých záležitostí
souvisejících s jeho správou č. 4100150242

33P

Uzavření darovací smlouvy a smlouvy o reklamě v rámci osvětové kampaně Den Země 2019 ve Zlíně

34P

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

35P

Udělení souhlasů se zapojením do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III.

36P

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2019

37P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Činnost sportovních organizací v
roce 2019

38P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - program Mimořádné podpory v roce 2019

39P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na rok 2019

40P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2019 (od 50 000 Kč)

41P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2019 (do 50 000 Kč)

42P

Dotace z Kulturního fondu města Zlína - zrušení usnesení č.j. 137/2R/2019 ze dne 21. 1. 2019 a schválení
poskytnutí dotace

43P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - odvolání akce/projekty v I. pololetí 2019

44P

Dotace z Filmového fondu statutárního města Zlína - změna termínu odevzdání scénáře

45P

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

46P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Salaš

47P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
dřevěné podlahy – Městská sportovní hala, ul. Dukelská, Zlín"

