Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

12. schůze Rady města Zlína, konaná dne 10. 6. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 31

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o nájmu, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce, udělení
souhlasu, uznání vlastnictví, uzavření kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, využití předkupního práva,
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek, změnit subjekt

2P

Záměr na bezúplatný převod pozemků a budovy na ulici Univerzitní ve Zlíně (Střední škola gastronomie a
obchodu Zlín).

3P

Zrušení usnesení Rady města Zlína ve věcech nájmů za krátkodobé využití prostor

4P

Směrnice o využívání a úhradách za využití nebytových prostor Střediska pro seniory a osoby se zdravotním
postižením statutárního města Zlína

5P

Směrnice o využívání a úhradách za využití nebytových prostor Zlínských klubů seniorů statutárního města
Zlína

6P

Záměr na přímý prodej pozemku p. č. st. 1721/1, jehož součástí je stavba ("baťovský půldomek") č.p. 5891
(ul. Podvesná XII) v k. ú. Zlín, obci Zlín

7P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu

8P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

9P

Rozpočtové opatření č. 17/2019 – tab.15 až 17 - navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

10P

Rozpočtové opatření č.18/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

11P

Rozpočtové opatření č.19/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

12P

Souhlas s poskytnutím daru, preparátů ze zvířat, k výukovým účelům příspěvkovou organizací ZOO a zámek
Zlín - Lešná.

13P

Zrušení usnesení č. 43/9R/2019 ze dne 29. 04. 2019

14P

Souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty

15P

Zrušení usnesení č. 113/6R/2019 a Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Studie Vedení kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba“

16P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Studie Vedení kapacitní silnice Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Louky“

17P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy o zajištění prodloužení záruky pro podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Prodloužení záruky pro HP 7510 Switch Chassis“

18P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby „Nájem a údržba vánočního osvětlení na náměstí Míru“

19P

Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na E.ON Distribuce, a. s. v rámci
stavby "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření"

20P

Schválení smlouvy o provedení vodovodní přípojky – v souvislosti s akcí Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín –
Zálešná – vodovodní přípojka, pítko

21P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Výměna topení v učebnách ZUŠ Zlín ve 2. podlaží
(jihozápad) objektu na ul. Štefánikova 2987, Zlín

22P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400180047 na stavební práce "ZŠ Zlín, Kvítková 4338,
přístavba učeben - stavební část"

23P

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb č. 2600190005 s uzavřené s
poskytovatelem MUDr. Nečas Lubomír s.r.o.

24P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské divadlo Zlín na nákup předplatného na
sezonu 2019/2020 pro zaměstnance statutárního města Zlína

25P

Schválení uzavření kupní smlouvy se společností STEZA Zlín, spol. s r. o. na nákup poukazů pro zaměstnance
statutárního města Zlína

26P

Schválení uzavření kupní smlouvy se společností Berani Zlín, s.r.o. na nákup permanentních vstupenek na
sezonu 2019/2020 pro zaměstnance statutárního města Zlína

27P

Delegování zástupce statutárního města Zlína na konferenci spolku HC Berani Zlín, z.s., návrh na jmenování
viceprezidenta

28P

Zastupování statutárního města Zlína v Regionu Bílé Karpaty

29P

Pověření pro vedoucí organizační složky Rehabilitační stacionář

30P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v II. pololetí 2019 RMZ

31P

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

