Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

4. schůze Rady města Zlína, konaná dne 18. 2. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice u Zlína v části
týkající se k.ú. Salaš u Zlína

2P

Návrhy komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytu, prodloužení smlouvy o
nájmu bytu, změna nájemce

3P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytu a udělení výjimek z
Pravidel na přijetí žádostí o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby

4P

Vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty pro seniory a zdravotně postižené osoby v majetku statutárního
města Zlína

5P

Udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a
přijetí žádostí o městský byt

6P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Záměr prodat pozemek p. č. st. 203/3, jehož součástí je budova bez č.p./č.ev. (garáž) v k. ú. Zlín
(vnitroblok mezi ulicí Dlouhá a Vodní ve Zlíně)

8P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 28 v budově č. p. 4697 (garáže G 18), ul.
Okružní-Středová ve Zlíně a garážového stání č. 15 v budově ev. č. 4581 (garáže), ul. Slunečná ve Zlíně

9P

Uzavření smluv o nájmu podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážové jednotky

10P

Uzavření smluv o nájmu podzemního parkovacího stání č. 45 v objektu garáží PPS 3, Podlesí II ve Zlíně a
garážového stání č. 23 v budově ev. č. 4581 (garáže), Slunečná ve Zlíně (změna nájemců)

11P

Rozpočtové opatření č.5/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Konsolidace, centralizace
storage a IT platformy MP Zlín“

13P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Informační systémy“, rozdělené na
dílčí části 1 a 2.

14P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků – ulice Švermova-Jarolímkovo náměstí – 1. a 2. etapa“

15P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce ul. prostoru v ulici tř. 2. května, Zlín“.

16P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín – Klečůvka“

17P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Sečení
travnatých veřejných ploch v roce 2019“, rozdělenou na části 1 - 8

18P

Smlouva o provedení mediace

19P

Schválení uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem MUDr. Nečas
Lubomír s.r.o.

20P

Schválení servisní smlouvy se společností EVPÚ Defence a.s. v rámci akce "Servis technologického vybavení
mobilní služebny MP Zlín" na zajištění servisních služeb pro mobilní služebnu Městské policie Zlín

21P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování dozorových služeb.

22P

Uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci akce "Občanské centrum Malenovice"

23P

Schválení uzavření Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR s Českou republikou-Zeměměřickým
úřadem

24P

Schválení dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 3600 18 0020, ze dne 25. 9. 2018 na služby "Technická a
servisní podpora ekonomického systému"

25P

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Zlínem a ista Česká republika
s.r.o.

26P

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180044 "PD Parkovací dům ulice Antonínova Zlín".

27P

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově šaten na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín s
Atletickým klubem Zlín, a.s.

28P

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově šaten na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín s
Baseball Club Cobblers Zlín, z.s.

29P

Uzavření smluv o nájmu severního průčelí Velkého kina za účelem umístění velkoplošného poutače

30P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo a postoupení práva k výkonu majetkových práv autora k dílu

31P

Schválení uzavření smlouvy "Monitoring médií".

32P

Uzavření kupní smlouvy na prodej hasičského zásahového obleku

33P

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

34P

Stanovení platu ředitelům mateřských škol a základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

35P

Poskytnutí finančního daru pro spolek Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín,
z.s. a uzavření darovací smlouvy

36P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč na rok
2019 (režim de minimis)

37P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč na rok
2019 (Vyrovnávací platba - Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální
působností)

38P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby od 50 000 Kč na rok
2019 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

39P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby do 50 000 Kč na rok
2019 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

40P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína: zrušení usnesení a změna ve specifikaci
účelu

41P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína na nájemné prostor k pravidelné kulturní
činnosti 2019

42P

Zvýšení nájemného u bytů v majetku statutárního města Zlína

43P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, uzavření nájemní smlouvy, zpětvzetí výpovědi smlouvy o výpůjčce, záměry
prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

44P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Oprava hlavních
technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

45P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava dřevěné
podlahy – Městská sportovní hala, ul. Dukelská, Zlín“

