Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

16. schůze Rady města Zlína, konaná dne 27. 8. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

10:00

míst. č. 202

Bodů: 63

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uznání vlastnictví, uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření
dodatku, uzavření sml. o zřízení věcného břemene, uzavření sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavření sml. o výpůjčce, uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu, udělení souhlasu s
tech. zhodnocením, zrušení předkupního práva, záměry směnit, prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Pozemky - uzavření nájemní smlouvy, smluv o výpůjčkách, uzavření kupních smluv a směnné smlouvy

3P

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor mezi statutárním městem Zlínem a Střední školou
hotelovou Zlín, s. r. o. (rozšíření předmětu nájmu).

4P

Udělení souhlasu k umístění sídla obchodní firmy SEMEFIER s.r.o. v budově statutárního města Zlína

5P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 3865/14 v domě čp. 3864 – 3865 na ul. Štefánikova ve Zlíně a pozemku p.
č. st. 2941/2, jehož součástí je stavba (baťovský "půldomek") č.p. 2159 a okolního pozemku p. č. 673/386
(zahrada) na ul. Štefánikova ve Zlíně

6P

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

7P

Mimořádné přidělení bytů, udělení výjimky z Pravidel poskytování dočasného bydlení v majetku
statutárního města Zlína a mimořádné přidělení startovacích bytů

8P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby (mimořádné přidělení)

9P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (mimořádné přidělení bytu)

10P

Uzavření smluv o nájmu bytu, dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu bytu

11P

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy k bytu

12P

Neprodloužení smluv o nájmu bytu a podání výpovědi z nájmu bytu

13P

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

14P

Odvolání proti rozhodnutí Rady města Zlína ze dne 9. 7. 2018

15P

Záměr pronajmout volná podzemní parkovací stání a garážová stání v majetku statutárního města Zlína

16P

Nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a garáže dle Pravidel - seznam č. 163

17P

Nájem garážového stání ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

18P

Dohoda o skončení nájmu garážového stání č. 1 v objektu garáží č.p. 4564 na ul. Družstevní ve Zlíně

19P

Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2018

20P

Výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí
statutárního města Zlína za rok 2017

21P

Výsledky hospodaření k 30.6.2018 příspěvkových organizací, zřízených SMZ, obchodních společností a
obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína

22P

Pokračování v investičních akcích

23P

Rozpočtové opatření č.20/2018 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018

24P

Rozpočtové opatření č.21/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

25P

Změna zakladatelské listiny společnosti Pohřebnictví Zlín, s.r.o., zvýšení základního kapitálu společnosti

26P

Podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

27P

Podání žádostí o dotaci na projekt "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních
opatření" a vyčlenění finančních prostředků SMZ na rok 2020.

28P

Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2019-2023

29P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 24. výzva, Změna č. 3 integrované strategie, Zpráva o plnění
integrované strategie za období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018

30P

Asociace měst pro cyklisty - změna právní formy, stanov a sídla

31P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce hřiště
č. 101 Zlín - Zálešná"

32P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Klečůvka"

33P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Technická a
servisní podpora ekonomického systému“

34P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Dodávky kancelářských potřeb pro statutární
město Zlín"

35P

Souhlas s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacího řízení na
výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a
dokumentace pro výběr zhotovitele pro "Dopravní terminál Zlín"

36P

Schválení uzavření smluv o dílo na zpracování projektové žádosti projektu "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a
Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření"

37P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti k projektu "Rekonstrukce ul.
prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín"

38P

Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4400170044 ze dne 12. 4. 2017 k veřejné zakázce na služby
"Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor na akci Prštenská příčka napojení centrum, Zlín - Prštné"

39P

Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. na
prodej strojů využívaných ke zpracování bioodpadu.

40P

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 1700160030 mezi statutárním městem Zlínem a Technickými
službami Zlín, s.r.o. (kompostárna)

41P

Schválení smlouvy o dílo na rekonstrukci dětského hřiště č. 127 na Jižních Svazích ve Zlíně-Valachův žleb

42P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie na dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště č. 127 na
Jižních Svazích ve Zlíně-Valachův žleb

43P

Schválení kupní smlouvy na dodávku alejových stromů pro výsadby - podzim 2018, prodávající ARBOEKO
s.r.o. se sídlem Obříství – Obříství, Bedřicha Smetany 230, PSČ 27742, IČO: 27926826

44P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Instalace klimatizace do Obchodního a
společenského centra Díly - Malá scéna, Štefánikova č. p. 2987, Zlín"

45P

Schválení uzavření dodatku č. N00510/09193 ke smlouvě o poskytování služeb systému ONI č.
ONI/32/2008/oz0 (ONI sledovací tarif OPTIMUM) od NAM System, a.s.

46P

Uzavření smluv o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí a smluv o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro OM náměstí Míru č.p. 186 a OM náměstí
Míru č.p. 12 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie a. s. na akci
"Vánoční trhy 2018"

47P

Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky elektrické energie č. SE070064445 CENTROPOL ENERGY, a. s. (nové odběrné místo Rádiový převaděč na adrese: Březnice parc.č. 2440/11, 760
01 Březnice)

48P

Schválení uzavření smlouvy o dílo "Oprava 80 ks střech městských prodejních stánků"

49P

Smlouva o partnerství s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČO 45659176.

50P

Výjimka ze směrnice o tvorbě a evidenci smluv, schválení objednávky na kompletaci, roznos hlasovacích
lístků a nalepení adresního štítku pro volby do zastupitelstev obcí s Českou poštou, s.p.

51P

Uzavření darovací smlouvy na obraz s názvem Generace

52P

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

53P

Změna kapacity školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvkové organizace, IČO 00 839 329

54P

Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při podpoře odborné praxe studentů oboru Diplomovaná dětská
sestra

55P

Souhlas s působením soukromé pedagogicko-psychologické poradny v rámci školské právnické osoby DOBRÁ
Montessori základní škola a mateřská škola s. r. o. na území statutárního města Zlína.

56P

Souhlasné stanovisko s realizací projektu "Ruce pro bydlení ve Zlíně"

57P

Pověření ředitele Městské policie Zlín editací informačních tabulí VMS (Variable Message Sign - zařízení pro
provozní informace) na území města Zlína

58P

Poskytnutí věcného daru pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

59P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína pro Mladí diplomaté, z. s.

60P

Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - odvolání akce/projekty v II. pololetí 2018

61P

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

62P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Jaroslavice, Mladcová a Lhotka a Chlum

