Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

22. schůze Rady města Zlína, konaná dne 12. 11. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 53

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, uzavření dohody o ukončení výpůjčky nebytových prostor, záměry prodat,
pronajmout, vypůjčit

2P

Záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu

3P

Neprodloužení nájmu bytů z důvodu neplacení nájemného - smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou

4P

Odvolání proti rozhodnutí Rady města Zlína č.j. 50/16R/2018, bod a) ze dne 27. 8. 2018 (neprodloužení
smlouvy o nájmu bytu)

5P

Žádost manželů Švecových o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

6P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 74 v objektu garáží PPS 2, Na Honech II, ve
Zlíně, v majetku statutárního města Zlína

8P

Záměr na zveřejnění nájmu garážové jednotky č. 605 v budově bez čp/če na pozemku p. č. st. 925, v obci
Zlín, k.ú. Příluky u Zlína, v majetku statutárního města Zlína

9P

Rozpočtové opatření č. 26/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

10P

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2019

11P

Služební platební karty

12P

Změna č. 1 Směrnice o likvidaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku statutárního města a
způsob odprodeje a postup stanovení ceny movitého majetku

13P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín.

14P

Podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování bezpečnostní analýzy a návrh opatření ke zvýšení ochrany
měkkého cíle - objekt Kongresové centrum Zlín"

15P

Aktualizace pověření k realizaci některých usnesení Rady města Zlína

16P

Změna pověření k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400180046 na stavební práce "Regenerace
panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3" ze dne 20.6.2018

17P

Pověření v rámci projektu "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín"

18P

Pověření v rámci projektu "Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže, Pasecká - Klabalská"

19P

Pověření v rámci projektu "Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

20P

Pověření v rámci projektu "Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII."

21P

Pověření v rámci projektu "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření"

22P

Pověření v rámci projektu "Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka"

23P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace bytů v BD
Družstevní 4509, Zlín“

24P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava hlavních
technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně“

25P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Modernizace telefonních ústředen MMZ - hybridní systém“

26P

Svěření pravomoci obecnímu úřadu

27P

Smlouva o vypořádání závazků na krátkodobý nájem v Kongresovém centru Zlín

28P

Uzavření Smlouvy o nájmu parkovacího stání v prostorách parkoviště budovy Kongresového centra Zlín

29P

schválení uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012511" v rámci akce "Rozšíření
parkovacích míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká".

30P

Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci "Zlín - Kruhová křižovatka ul. Bartošova - ul. Vodní"

31P

Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci "Rekonstrukce místní komunikace - ulice Klabalská III"

32P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na stavební práce „Oprava umělého trávníku na hř. č. 420 Zlín –
Jižní Svahy“, zhotovitel – Pavlacký s.r.o. se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČO: 63472902

33P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na stavební práce „Oplocení hřiště č. 16 ve Zlíně-Podvesná IV.
na pozemku p.č. 3152/3 k.ú. Zlín“, zhotovitel – Lubomír Maděra, místo podnikání Zálešná IV 1175, 760 01
Zlín, IČO: 18152163

34P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování informační strategie SMZ.

35P

Schválení uzavření kupní smlouvy na nákup výpočetní techniky

36P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku serveru do technologického centra

37P

Schválení uzavření smlouvy na dodávku licencí VMware vSphere 6 Standard.

38P

Schválení uzavření smlouvy na prodloužení maintenance k licencím Backup exec

39P

Schválení "Smlouvy o dílo na provedení odečtů rozdělovačů topných nákladů" v bytovém domě č.p. 292 na
ul. Broučkova ve Zlíně

40P

Schválení uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla "Rekonstrukce elektroinstalace nebytových prostor
1. PP a 1. NP, Dlouhá 4212, Zlín".

41P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Poskytování služeb technických pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“

42P

Pověření k uzavírání a podepisování smluv s dodavateli elektrické energie na období od ukončení nájemního
vztahu k bytu či nebytového prostoru předchozím nájemníkem a uzavřením nájemního vztahu s novým
nájemníkem

43

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování přístupu k webové aplikaci portálu Energybroker

44P

Uzavření Smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina Městskému divadlu Zlín na umístění velkoplošné
reklamy

45P

Schválení uzavření Pojistné smlouvy v rámci pořádání akce "Adventní Zlín"

46P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlín a Petrem Bazelem na zajištění ozvučení a
osvětlení kulturního programu v rámci akce "Adventní Zlín"

47P

Schválení uzavření smlouvy se společností Marek Ztracený s.r.o., sídlem: 1. máje 330, 340 04 Železná Ruda,
IČO: 05059721 na zajištění vystoupení v rámci kulturního programu "Adventního Zlína"

48P

Schválení uzavření smlouvy s Václavem Patejdlem, sídlem Poběžovická 733/6, 148 00 Praha 4, IČO:
02694891 na zajištění vystoupení v rámci kulturního programu "Adventního Zlína"

49P

Schválení uzavření smlouvy s Berani Zlín, s.r.o., sídlem Zlín, Březnická 4068, IČO: 25566016

50P

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

51P

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Nadace Naše dítě pro Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590,
760 01 Zlín.

52P

Konkurs a jmenování ředitelky/ředitele Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace, se
sídlem Slovenská 3660, 760 01 Zlín, IČO 71007652

53P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, Štefánikova 2222.

