Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

20. schůze Rady města Zlína, konaná dne 22. 10. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o výpůjčce, podání výpovědi z výpůjčky, zpětvzetí výpovědi z nájmu, uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, záměry pronajmout,
vypůjčit

2P

Uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

3P

Záměr na zveřejnění 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

4P

Rozpočtové opatření č.25/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

5P

Změna č. 6 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2018

6P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č. 59/2R/2018 ze dne 22.1.2018

7P

Informace o nuceném přechodu akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782

8P

Pověření podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

9P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Harmonogram výzev, 25. výzva

10P

Zrušení usnesení RMZ - projektový záměr "Rozhledna Zlín - Vršek"

11P

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

12P

Prodej vyřazeného služebního vozidla Statutárního města Zlín

13P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rámcová smlouva na poskytování
služeb pro kopírování, tisk, faxování a skenování“.

14P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rámcová kupní smlouva na
dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství“

15P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Výměna oken v objektu radnice za
repliky" - dvorní trakt a následně uliční fasáda

16P

Jmenování komise pro zadávacího řízení "Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou
zónou v Přílukách"

17P

Jmenování komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce
bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín"

18P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka dopravního
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín – Klečůvka“

19P

Schválení uzavření Dohody s firmou JOPEK Servis, s.r.o. o ukončení platnosti rámcové smlouvy a schválení
výběrového řízení "Rámcová smlouva - opravy a údržba v bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Zlína".

20P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Nákup bruslařských trenažerů včetně
příslušenství."

21P

Udělení souhlasu s postoupením smlouvy - rekonstrukce komunikací před KNTB

22P

Smlouva o poskytování právních služeb

23P

Smlouva o vypořádání závazků o dodávkách vody

24P

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180042 "Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací
ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká"

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na služby "Vypracování projektové dokumentace a
inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda" č. 4400160001 ze dne 7. 1. 2016

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na dodávky "Výměna oken školy Dřevnická 1788, Zlín, I. etapa"

27P

Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavební práce "Zateplení objektu MŠ Slovenská 3660"

28P

Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v budově č. p. 3778 na ulici
Osvoboditelů ve Zlíně a části pozemku p. č. 281/2 k. ú. Zlín pro Mateřskou školu Zlín, Osvoboditelů 3778,
příspěvkovou organizaci.

29P

Schválení uzavření kupní smlouvy na "Dodávku a výměnu vozidlových radiostanic pro jednotky SDH obce a
oddělení krizového řízení a obrany"

30P

Schválení uzavření trojstranné smlouvy o postoupení práv a povinností ze servisní smlouvy uzavřené se
Zdeňkem Ostrožíkem - zabezpečovací systémy

31P

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách na dodávky zemního plynu č.
ZP_00283924_2018_2019 ze dne 12. 6. 2017 (rozšíření smlouvy o odběrné místo (OM) na adrese Příluky 2 ve
Zlíně - bývalý DDM Astra - převzetí objektu zpět do správy SMZ (majitele))

32P

Dohoda o předčasném užívání stavby Památník Tomáše Bati na pozemku st. p. č. 2636 v k. ú. Zlín

33P

Schválení přepisu odběrného místa EAN 859182400212429311 na adrese Památník Tomáše Bati, nám. T. G.
Masaryka 2570, 760 01 Zlín a následné uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie od stávajícího
dodavatele elektrické energie.

34P

Uzavření smlouvy o přefakturaci energií spotřebovaných v zázemí Památníku Tomáše Bati.

35P

Uzavření smluv o výpůjčce sdílených nebytových prostor v budově č.p. 204 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně
(Zlínský klub 204)

36P

Uzavření dohody o zajištění uspořádání výstavy fotografií z vojenských misí Armády ČR s názvem "Ten druhý
život" v rámci oslav 100. výročí Dne válečných veteránů

37P

Poskytnutí finančního daru spolku Sokolská župa Hanácká.

38P

Návrh na organizační změnu

39P

Souhlas s působením nové mateřské školy v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. na území statutárního
města Zlína.

40P

Pravidla a Statut Kulturního fondu statutárního města Zlína

41P

Pravidla Filmového fondu statutárního města Zlína

42P

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

43P

Zahraniční pracovní cesta do Bruselu ve dnech 12. - 14. 11. 2018

44P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Zlín, ul. Dřevnická,
úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací"

45P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Oprava povrchu MK Přílucká včetně
zpomalovacího prahu“.

