Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

19. schůze Rady města Zlína, konaná dne 8. 10. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, záměry pronajmout, prodat, vypůjčit

2P

Ceník nájmů v Kongresovém centru Zlín

3P

Uzavření smluv o nájmu bytů dle pořadí přihlášených žadatelů

4P

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

5P

Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů a prominutí nájemného za užívání sklepních prostor bytového
domu čp. 3297 na ul. Školní ve Zlíně po dobu rekonstrukce

6P

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

7P

Podání výpovědi z nájmu bytu a žaloba o vyklizení bytu zvláštního určení

8P

Vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty pro seniory a zdravotně postižené osoby v majetku statutárního
města Zlína

9P

Zrušení usnesení RMZ - bytová oblast

10P

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

11P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytů, udělení výjimky z
Pravidel a přijetí žádosti o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby

12P

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

13P

Nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a garáže dle Pravidel - seznam č. 164

14P

Nájem podzemního parkovacího stání č. 25 v objektu garáží PPS 3 na Jižních svazích v majetku statutárního
města Zlína

15P

Rozpočtové opatření č. 24/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

16P

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu pořízení nové požární
techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín-Klečůvka

17P

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

18P

Změny směrnic č. 12/SM/2016 o veřejných zakázkách a č. 5/SM/2016 o veřejných zakázkách malého
rozsahu.

19P

Zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce ul. prostoru v ulici tř. 2. května, Zlín".

20P

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

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění výkonu
zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na Návrh rekonstrukce Velkého kina ve
Zlíně“

22P

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

23P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ošetření dřevin ve vybraných
lokalitách města Zlína 2018“ rozdělené na části 1 - 5

24P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření komunikační
infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II“.

25P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke
hřbitovu, Mladcová"

26P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín,
ulice Dřevnická, úprava veřejného prostoru u škol včetně místních komunikací“

27P

Uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Březnice, Březůvky, Hostišová, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice,
Kašava, Lhota, Lukoveček, Ostrata, Provodov, Racková, Velký Ořechov, Vlčková a Želechovice nad Dřevnicí

28P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 na "Zpracování projektové dokumentace
na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

29P

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám –
Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“

30P

Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci "Zlín - Revitalizace ulice J. A. Bati"

31P

Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4400140098 ze dne 27. 6. 2014 k veřejné zakázce na služby
"Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci
Zlín, ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru"

32P

Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a současně
i stavební povolení “Centrální park Jižní Svahy - III. etapa – Vodní biotop”, zhotovitel Doc. Ing. Pavel Šimek,
místo podnikání Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129

33P

Schválení smlouvy o dílo na akci “Revitalizace prostoru v okolí odstraněného torza budovy Shopping City
Zlín, Jižní Svahy – II. etapa”, zhotovitel PLÁN 5, s.r.o. se sídlem U Hřiště 75, Mladcová, 760 01 Zlín, IČO:
29209706

34P

Schválení smlouvy o dílo na úpravu veřejného prostoru na Majáku p.č. 949/2 k.ú. Zlín s výstavbou nového
hřiště na pétanque

35P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a SPORT Construction a.s. na čistění a
dekompresi trávníku 3. generace na fotbalovém hřišti Zlín - Paseky

36P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800180042, zhotovitel hřiště.cz, s.r.o. IČO: 28354303, změna
podmínek dodání herních prvků a platebních podmínek

37P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor mezi Českou republikou - Česká správa sociálního
zabezpečení a statutárním městem Zlín

38P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na stavební práce "Havarijní oprava opěrné zdi
u objektu SMZ, Okružní 5550, Zlín" (DPS-Jižní Svahy)

39P

Návrh na organizační změnu

40P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Hodnocení dřevin ve vybraných lokalitách města
Zlína a revize stavu již dříve hodnocených ploch“, zhotovitel SAFE TREES, s.r.o. IČO: 26935287

41P

Schválení dodatku č. 1 k Rámcové kupní smlouvě č. 1800180001 na dodávky dřevní hmoty v r. 2018

42P

Poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu

43P

Neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína na akce pořádané v roce 2018
dle výzvy pro 2. a 3. kolo

44P

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

45P

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s.

