Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

11. schůze Rady města Zlína, konaná dne 4. 6. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 41

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uznání vlastnictví, uzavření směnné smlouvy, uzavřením kupní smlouvy, uzavřením
darovací smlouvy, uzavření dodatku, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření
smlouvy o postoupení smlouvy, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, záměry

2P

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4000142276 ze dne 1.10.2014 a uzavření dohody o poskytnutí
finanční kompenzace - budova č.p. 4451 na pozemku p.č. st. 7465 k. ú. Zlín (pod nadjezdem u
autobusového nádraží ve Zlíně)

3P

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného
břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) pro akci „Optická síť FTTx Mladcová – Mokrá“

4P

Uzavření smlouvy o dílo na poskytnutí služeb sběru a zpracování dat o ceně stavebních pozemků na území
statutárního města Zlína, tedy tvorba cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12

5P

Prodej pozemků vč. jejich součástí - staveb na ulici Ševcovská ve Zlíně (MŠ Sluníčko).

6P

Návrhy na uzavření a ukončení smluv o nájmu k městským bytům

7P

Dohody o ukončení nájemních smluv a uzavření nájemních smluv k bytům

8P

Záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu

9P

Vyřazení pohledávek

10P

1. Závěrečný účet statutárního města Zlína za rok 2017 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok
2017

11P

Rozpočtové opatření č. 14/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

12P

Rozpočtové opatření č. 15/2018 – navýšení, snížení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018

13P

Změna č. 7 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

14P

Žádost o spolufinancování opravy střechy zámku Lešná.

15P

Souhlas s technickým zhodnocením a odepisováním majetku - Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

16P

Delegování zástupce statutárního města Zlína na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s., IČ: 49454561

17P

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Zlína na období 2019 - 2022

18P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektu MŠ
Slovenská 3660"

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výměna umělého
povrchu ZŠ Komenského II, Zlín"

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka 3 ks nových
sekaček beze sběru posečené hmoty pro Odbor městské zeleně MMZ“

21P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava
uličního prostoru."

22P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Památník Tomáše Bati, zázemí v budově
gymnázia - interiér"

23P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben –
vnitřní konektivita"

24P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na dodávky „Výměna oken a dveří ZUŠ, tř. Svobody 835“

25P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 2000170086, na rekonstrukci zahrady Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, IČO 71006974.

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem hřiště.cz, s.r.o., IČO: 28354303 se sídlem Příkop 838/6,
Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 927 250 Kč bez DPH.

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování realizační projektové dokumentace akce „Regenerace
ploch Kamenec – rybník Malenovice“ pro účely schváleného záměru „Regenerace krajinné zeleně v okolí
Malenovického rybníka“.

28P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Zřízení dvou nových
kamerových bodů MKDS“

29P

Dodatek č.5/18 k nájemní smlouvě č. 400013 1106

30P

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí do prostor v budově č.p. 53, která
je součástí pozemku p.č. 20 v k. ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlín a E.ON Energie, a.s.

31P

Schválení uzavření smlouvy o realizaci souboru akcí ke 100. výročí vzniku Československé republiky se
společností Zlínský zámek o.p.s.

32P

Uzavření kupních smluv na hudební nástroje, dříve vypůjčené Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s.

33P

Schválení uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce č. 3000060061 mezi statutárním městem Zlínem a
Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s.

34P

Zveřejnění záměru na prodej majetku - bedny na violoncello a kontrabas

35P

Schválení uzavření smlouvy o spolupořadatelství Mezinárodního festivalu outdoorových filmů ve Zlíně s
OUTDOOR FILMS s.r.o. a Golden Apple Cinema, a.s.

36P

Pověření náměstka primátora rozhodováním o krátkodobých výpůjčkách sdílených nebytových prostor ve
Zlínském klubu 204 a nové znění Pravidel postupu při vypůjčení sdílených nebytových prostor ZK 204 třetím
osobám

37P

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

38P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlín, tř. Svobody 835.

39P

Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína

40P

Návrh nového počtu členů Zastupitelstva města Zlína pro volební období 2018 - 2022

41P

Volba přísedících u Okresního soudu ve Zlíně

