Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

14. schůze Rady města Zlína, konaná dne 23. 7. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

10:00

míst. č. 202

Bodů: 43

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření smlouvy o výpůjčce,
uzavření dohody o ukončení nájmu, uzavření smlouvy o nájmu, udělení souhlasu s umístěním sídla
společnosti, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene, záměr změnit nájemce, uzavřít dodatek, vypůjčit, pronajmout, prodat pozemek

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby, záměr na směnu pozemků, uzavření dodatků ke
smlouvám, uzavření kupních smluv

3P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

4P

Uzavření nájemní smlouvy k bytu

5P

Dodatek ke Smlouvě o nájmu bytu

6P

Udělení výjimky z Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných
místností ve vlastnictví statutárního města Zlína a prominutí části poplatků z prodlení

7P

Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností Teplo Zlín, a.s. na prodej
technologie výměníkové a směšovací stanice v bytovém domě č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně

8P

Rozpočtové opatření č. 18/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

9P

Podání žádosti o podporu na projekt - "RS - Zlín, sídliště Malenovice - 7. etapa" a vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu SMZ.

10P

Podání nové žádosti o poskytnutí individuální podpory z Fondu Zlínského kraje na pořízení nové požární
techniky v rámci spolufinancování programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2018

11P

Navedení části vodohospodářské infrastruktury v k.ú. Kostelec u Zlína do majetku statutárního města Zlína
- vyznačené úseky jednotné kanalizační sítě pro veřejnou potřebu v místní části Kostelec.

12P

Pořízení 3 ks platebních terminálů

13P

Finanční dar organizaci NADĚJE, pobočka Zlín, na provoz Kontaktního místa ČALS

14P

Likvidace majetku – dřevěného altánu na pozemku p. č. 1645/9, u objektu Broučkova č. p. 292, Zlín, k. ú.
Příluky u Zlína

15P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Harmonogram výzev, 23. výzva

16P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace prostoru mezi
obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách"

17P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a
stezka pro cyklisty"

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Pozáruční
servis a opravy motorových vozidel Městské policie Zlín“

19P

Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby "Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ a Smlouva o právu provést změnu stavby "Okružní křižovatka na
silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“

20P

Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4400140128 "Vypracování projektové dokumentace pro akci
Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné""

21P

Schválení uzavření smluv o dílo na zpracování projektové žádosti projektu "Zlín, ulice Středová, oprava
komunikace a stezka pro cyklisty"

22P

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180009 "Oprava propustku Z74, Zlín - mezi Příluky a
Jaroslavicemi"

23P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Zlín, ulice Ševcovská a
Díly II - úprava uličního prostoru"

24P

Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400170143 "Mladcová, úprava křižovatky silnice III/49016 a
ulice Stráně"

25P

Uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM pro
investiční akci na stavební práce „Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská, Zlín“

26P

Uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM pro
investiční akci na stavební práce "Kanalizace Velíková"

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Propoj kanalizace Malý Kostelec na ČOV"

28P

Dohoda o ukončení nájmu fermentační linky pro zpracování biologických odpadů

29P

Schválení ukončení stávající smlouvy o asanaci a likvidaci vedlejších živočišných produktů č. smlouvy
1700070007 a schválení uzavření nové smlouvy s dosavadním poskytovatelem těchto služeb.

30P

Schválení smlouvy o dílo na služby VZMR I. kategorie „Zajištění provozní bezpečnosti dřevin ve školských
zařízeních 2018 v majetku statutárního města Zlín“, zhotovitel Radovan Kučera, místo podnikání U Letiště
1271, 769 01 Holešov, IČO: 65831811.

31P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka 1 ks nového
štěpkovače pro Odbor městské zeleně MMZ“

32P

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na architektonické a projektové práce „Rekonstrukce školní
jídelny, Hradská 5189, Zlín“.

33P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180055 na stavební práce "Výměna umělého
povrchu ZŠ Komenského II, Zlín"

34P

Schválení uzavření smlouvy o poskytování marketingových služeb pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby „Marketingová a informační kampaň pro Městskou policii Zlín“ s Ing. Alešem Obadalem - Top Limit

35P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava sprch a
sociálního zřízení ve 2. NP budovy Městské policie Zlín“ se společností MR - RIM STAV s.r.o.

36P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Zpracování kompletních tiskových podkladů
pro tisk knihy o obnově památníku Tomáše Bati ve Zlíně"

37P

Uzavření kupních smluv na odprodej nepotřebného movitého majetku nabytého v rámci výkonu agendy
ztrát a nálezů

38P

"Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období roku 2020"

39P

Schválení Plánu využití kapacity provozní doby pro veřejnost v sezoně 2018/2019 - II. Městská ledová
plocha Zlín

40P

Schválení záměru vybudování sportovní části hřiště č. 122 v lokalitě Zlín, ul. Sokolská

41P

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové
organizace, IČO 71007652

42P

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

43P

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

