Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

10. schůze Rady města Zlína, konaná dne 21. 5. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 67

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - snížení kupní ceny, uzavření dodatku k budoucí kupní smlouvě, uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření
dodatku ke smlouvě o nájmu, uzavření smlouvy o výpůjčce, záměry prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit v
bodech 2 -17 tabulkového přehledu

2P

Pozemky - uzavření dohody o úhradě nákladů, uzavření smluv o bezúplatném zřízení služebnosti, uzavření
kupní smlouvy

3P

Přímý prodej jednotky č. 14 (byt) v domě č.p. 3864 - 3865 na ul. Štefánikova ve Zlíně

4P

Předkupní právo statutárního města Zlína na dobu 40 let v lokalitě Zlín, Zálešná XI u bytové jednotky č. 1 v
domě čp. 1355

5P

Vyřazení žádosti o městský byt z evidence žadatelů

6P

Podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném

7P

Uzavření dohod o ukončení nájmu bytů a vyhotovení dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

8P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - uzavření nájemních smluv k městským bytům

9P

Uzavření smluv o nájmu bytů dle pořadí přihlášených žadatelů

10P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení pro
seniory a zdravotně postižené osoby v bytech k tomu určených v majetku statutárního města Zlína

11P

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

12P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání č. 11 v objektu garáží G5, ev. č. 4581, Slunečná,
ve Zlíně, v majetku statutárního města Zlína

13P

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

14P

Nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání dle Pravidel - seznam č. 161

15P

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

16P

Dohoda o ukončení nájmu garáže na pozemku p. č. st. 3833/88 v k. ú. Zlín ozn. č. 3348, vrácení jistoty a
prominutí nájemného

17P

Rozpočtové opatření č. 13/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

18P

Změna č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018 - Městské divadlo Zlín,
příspěvková organizace

19P

Změna č. 3 odpisového plánu a plánu a tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2018

20P

Udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy - příspěvková organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná.

21P

Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, s provedením oprav
svěřeného majetku.

22P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Harmonogram výzev

23P

Vydání změny č. 3A a 3C Územního plánu Zlína

24P

Záměr na vypsání projektové konstrukčně architektonické soutěže na návrh rekonstrukce Velkého kina ve
Zlíně

25P

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

26P

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

27P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Lůžkovice, oprava MK
Horní, Legera, Spojová"

28P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka licencí
kancelářského software"

29P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Modernizace telefonních
ústředen MMZ".

30P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Obnova vozového parku MP
Zlín"

31P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění Svatomartinských
hodů 2018"

32P

Schválení výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "Zpracování provozního modelu zimního stadionu a navazující služby."

33P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Poskytování služeb technických pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“

34P

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

35P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Regenerace panelového sídliště Zlín Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3“

36P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění
provozu a rozvoje ICT“

37P

Dodatek č.8 k nájemní smlouvě s Pohřebnictvím Zlín, s.r.o.

38P

Smlouva o převodu projektové dokumentace

39P

Schválení uzavření smluv o provedení vodovodní přípojky a kanalizačního odbočení v rámci akce
„Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy”

40P

Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
statutárním městem Zlín a společností GasNet, s.r.o. k objektu Zálešná IV 1179 ve Zlíně

41P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na stavební práce "Oprava vjezdu k objektu
SMZ, Bratří Sousedíků 349, Zlín - Letná"

42P

Schválení smlouvy o dílo „Dodávka a montáž odpadkových košů pro dovybavení parku Komenského ve
Zlíně“, zhotovitel mmcité 1 a.s., IČO: 27670864 se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice za cenu 154 481,00 Kč
bez DPH

43P

Schválení uzavření kupní smlouvy na prodloužení HW podpory technologického centra L. Váchy.

44P

Schválení uzavření smlouvy na dodávku licencí MS SQL Server

45P

schválení uzavření smlouvy na prodloužení licencí antivirového SW Kaspersky

46P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské divadlo Zlín na nákup předplatného na
sezonu 2018/2019 pro zaměstnance statutárního města Zlína

47P

Schválení uzavření smlouvy o technickém zajištění projekcí v rámci projektu Zlínské filmové léto

48P

Smlouva o reklamě mezi statutárním městem Zlínem a společností TESCOMA s. r. o.

49P

Novela obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

50P

Schválení návštěvního řádu výběhových louček pro psy

51P

Novelizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Zlína

52P

Souhlas s realizací projektů z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro základní školy a
mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem.

53P

Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem.

54P

Stanovení platu ředitelce Mateřské školy Zlín, Slínová 4225, příspěvkové organizace.

55P

Nesouhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty

56P

Poskytnutí finanční podpory na rok 2018 ve výši 50 000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní
95, 181 02 Praha 8

57P

Udělení souhlasu pro společnost Jižní klid, s.r.o. k umístění skateboardové překážky na skateboardové
hřiště ve Zlíně, ulice Broučkova

58P

Udělení výjimky pro Festival Sporťáček, z.s. k využití prostor Stadionu mládeže, ul. Hradská ve Zlíně, pro
realizaci Wannado festivalu sportu pro děti 2018 a uzavření smlouvy o výpůjčce

59P

Ocenění dvou autorů plastik vytvořených v rámci sochařského sympozia Dřevo/Wood pořádaného Nadací T.
Bati

60P

Krátkodobá výpůjčka sdíleného nebytového prostoru ve Zlínském klubu 204 třetí osobě

61P

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

62P

Petr Slezák - žádost o individuální dotaci z rozpočtu SMZ

63P

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele FC Rak Provodov, z.s.

64P

Přidělení dotací z Kulturního fondu města Zlína - obnova a restaurování kulturních památek na území města
Zlína v roce 2018

65P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna termínu konání akce

66P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Salaš a Lhotka a Chlum

