Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

1. schůze Rady města Zlína, konaná dne 8. 1. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 25

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti), uzavření dodatku, záměry uzavřít dodatek,
pronajmout, prodat, vypůjčit

2P

Návrhy na uzavření a ukončení nájemních smluv k městským bytům

3P

Záměr na zveřejnění nájmů volných městských bytů

4P

Záměr na zveřejnění nájmu volného městského bytu

5P

Výpověď z nájmu bytu

6P

Rozpočtové opatření č. 1/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

7P

Projekt participativní rozpočet - rámcová pravidla

8P

Poskytnutí odměny řediteli Městského divadla Zlín, příspěvková organizace, za 2. pololetí roku 2017.

9P

Změna č. 1 směrnice č. 25/SM/2017 o poskytování cestovních náhrad

10P

Prodej vyřazených služebních osobních a zvláštních vozidel SMZ.

11P

Zapojení města Zlína jako projektového partnera partnerského města Groningen (Nizozemí) v činnostech
URBACT sítě přenosu nazvaném Movement projektu „Welcoming International Talent – Přijímání
mezinárodních talentů“

12P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bytových
jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín“

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce a
přístavba objektu smZ, Zálešná IV/1179, Zlín" /domeček/

14P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Sportovně rekreační areál
Zlín - Kudlov"

15P

Zrušení zadávacího řízení a schválení nového zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby "Úklidové
služby v objektu Kongresového centra Zlín".

16P

Schválení dodatků ke smlouvám uzavřených s Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících se provozování
a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízeních, zajištění úklidových prací a o poskytování
služeb, na území statutárního města Zlína, na rok 2018

17P

Schválení smlouvy o dílo na výkon funkce technického dozoru investora pro realizaci dotačního projektu
"Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy"

18P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4000171203 na stavební práce „Středová 4786, Zlín,
oprava terasy, schodiště a stavební úpravy průchodu bytového domu“

19P

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod ze skládky odpadů Suchý důl

20P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách výstavby dětských hřišť a sportovišť u bytových
domů Zlín-Jižní Svahy č. 1800080034

21P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800170027 na provedení služby „Zlín – ošetření dřevin
na Lesním hřbitově ve Zlíně - I. etapa“

22P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka elektromobilu s homologací M1 – osobní automobil pro Odbor vnitřní správy MMZ“

23P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3800170018 "Zpracování projektové žádosti o podporu projektu:
"Rekonstrukce sociálních bytů ve Zlíně."

24P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků prezidentských voleb
konaných 12. a 13. 1. 2018

25P

Změna ve jmenovitém složení Komise pro výchovu a vzdělávání RMZ

Různé a diskuse
- petice občanů "STOP VÝSTAVBĚ DOMU" pod bytovým domem B6 Zelinova 5586-5587 Zlín, JS
- vyjádření předsedy představenstva Zlaté jablko a.s. k záměru revitalizace nám. Míru (podzemní parkoviště)
- podpora záměru na výstavbu podzemního parkoviště na nám. Míru od spol. Tescoma

Zpracoval
Jméno a příjmení:

Dne:

Dana Kráčalová

4. 1. 2018

Program byl uvolněn.

