Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

6. schůze Rady města Zlína, konaná dne 26. 3. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 44

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření darovací smlouvy,
uzavření smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o pachtu, uzavření dodatku,
uzavření dohody o skončení nájmu, uzavření smlouvy o právu umístit staveniště, záměry prodat, směnit, ~

2P

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Geodetické práce za účelem zaměření skutečného
stavu užívání – pozemky ve vlastnictví statutárního města Zlína, lokalita Podvesná IV – XVII“

3P

Pozemky - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o podmínkách a právu
provést stavbu, zrušení části usnesení a změna části usnesení

4P

Pověření Odboru městské zeleně k uzavíraní některých nájemních smluv

5P

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

6P

Záměr pronajmout volné garážové stání a garáž ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového
družstva Podlesí

7P

Rozpočtové opatření č. 8/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

8P

Udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín k prodeji nepotřebného majetku .

9P

Schválení odprodeje služebních zbraní Městské policie Zlín

10P

Likvidace majetku inventární číslo 2458 - požární nádrž v místní části Zlín-Velíková a inventární číslo 2415 požární nádrž v místní části Zlín-Mladcová

11P

Novela tržního řádu

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Kanalizace Malenovice, ul. Švermova - levý břeh potoka"

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obchodní a
společenské centrum Díly - Malá scéna, repase původních dřevěných oken ve 2. NP na severní, jižní a
západní fasádě."

14P

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

15P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Repase výplní okenních
otvorů v obřadní síni objektu SMZ na náměstí Míru 12, Zlín."

16P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv v zadávacím řízení „Revitalizace veřejného prostoru v okolí
1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy“.

17P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Pojištění
silničních vozidel a zvláštních vozidel statutárního města Zlína"

18P

Schválení výjimky ze směrnice č. 7/2014 o evidenci a tvorbě smluv a ze směrnice č. 21/95/2001, o
autoprovozu, pro Městskou policie Zlín

19P

Uzavření "Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" v
souvislosti s přípravou realizace stavby "Prštenská příčka".

20P

Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb SE070064445 na dodávky el. energie mezi
statutárním městem Zlín a společností CENTROPOL ENERGY a. s.

21P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Sportovně rekreační
areál Zlín – Kudlov"

22P

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování "Bezpečnostní a sociálně demografické analýzy města Zlína" na rok
2018

23P

Odvolání ředitelek příspěvkových organizací

24P

Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 1600 07 0044 a uzavření nové Smlouvy o výpůjčce budovy č.p. 4069 na ul.
Zálešná V 4069 ve Zlíně

25P

Uzavření smlouvy o výpůjčce čtyřkolky pro HZS Zlínského kraje

26P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná na nákup vstupenek
pro zaměstnance statutárního města Zlína

27P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění akce "Zlínská kola"

28P

Smlouva o podávání stravy připravované v rodině dítěte v Jeslích, Tyršovo nábřeží 747, Zlín.

29P

Uzavření kupní smlouvy na prodej 300 m2 dřevěného obložení hlavního sálu Domu umění.

30P

Uzavření kupní smlouvy na prodej 25 ks jednotlivých sedadel a 11 ks dvojsedadel z Velkého kina.

31P

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v obci s rozšířenou působností Zlín (MAP II).

32P

Schválení odpisových plánů pro rok 2018 u příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem
Zlínem na úseku školství, dle přílohy č. 1.

33P

Uložení odvodu školským příspěvkovým organizacím z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele v r. 2018

34P

Plán tvorby a čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených SMZ, pro rok 2018.

35P

Program regenerace Městské památkové zóny Zlín 2018

36P

Krátkodobá výpůjčka sdíleného nebytového prostoru ve Zlínském klubu 204 třetí osobě

37P

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

38P

Zrušení usnesení - č.j. 92/2R/2018 o přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

39P

Přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína na Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím
související na rok 2018 - ZMZ

40P

Dotace z Fondu zdraví na rok 2018

41P

Volba předsedy Komise místní části Štípa

42P

Pověření k zastupování statutárního města Zlína na členské schůzi Bytového družstva Podlesí

