Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

24. schůze Rady města Zlína, konaná dne 10. 12. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 50

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - vzdání se předkupního práva, udělení souhlasu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, uzavření darovací smlouvy, uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu,
uzavření smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu, podání výpovědi z nájmu,
záměry prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit, změnit nájemce

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o přeložce distribuční soustavy, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti

3P

Prodloužení platnosti ceníku za krátkodobé využití prostor sálů v objektech dislokovaných v místních
částech statuárního města Zlína

4P

Rozpočtové opatření č. 28/2018 tab.č.10 až 12 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2018

5P

Rozpočtové opatření č. 29/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

6P

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

7P

Změna č. 7 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2018

8P

Poskytnutí odměny řediteli ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, za 2. pololetí roku 2018

9P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, 28. výzva, 29. výzva, změna č. 4 integrované
strategie

10P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

11P

Schválení Pravidel pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v
majetku statutárního města Zlín

12P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

13P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (mimořádné přidělení bytu v krizové situaci)

14P

Podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném

15P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Provádění revizí a oprav
Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a Povodňového informačního systému (POVIS) města
Zlína"

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Osvětlení
fotbalového hřiště Zlín - Paseky“

17P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Sečení travnatých veřejných ploch v roce
2019“ rozdělené na části 1 - 8

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Zlín, Lesní čtvrť - chodník podél místní komunikace ulice Slovenská - Gymnázium Zlín“.

19P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín“

20P

Pověření v rámci projektu Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín, reg. č.
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005840 (dále jen OBECINY) a Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek BD,
ul. Družstevní 4509, Zlín, reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006046 (dále jen DRUŽSTEVNÍ).

21P

Pověření v rámci projektu "RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7.etapa"

22P

Výkon technického dozoru při realizaci akce "Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu, Mladcová"

23P

Zrušení usnesení č. 61/23R/2018 z důvodu žádosti účasti na společném zadávání další společností SMZ, a to
Lesy města Zlína spol. s r.o. a schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace
zadávacích řízení na výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a
jeho společnosti a organizace.

24P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky

25P

Schválení uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb inCity a zajištění primárního plnění dat
s firmou Intelis s.r.o.

26P

Schválení uzavření Smlouvy č. 102941 o dodávce pitné vody.

27P

Uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě o skupinovém úrazovém pojištění č. 2202148017

28P

Schválení příloh č. 3, 4, 5 a 6 Smlouvy o poskytování služeb v rámci komplexního systému nakládání s
odpady s Technickými službami Zlín, s.r.o.

29P

Uzavření kupní smlouvy na prodej vánočních motivů

30P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180018039, stavební práce, zhotovitel JASY Vsetín s.r.o., IČO:
25860852

31P

Schválení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi"

32P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180044 "PD Parkovací dům ulice Antonínova Zlín".

33P

Schválení uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty v I. a II. čtvrtletí 2019

34P

Smlouvy o vypořádání závazků

35P

Schválení uzavření smlouvy na nákup dětských dek.

36P

Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, se společností POST BELLUM,
o. p. s., IČ: 26548526.

37P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci výstavy na téma zlínské bydlení v proměnách 20. století

38P

Smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu - obraz "Modrá krajina"

39P

Změny odpisových plánů pro rok 2018 u školských příspěvkových organizací k 31. 12. 2018.

40P

Čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Zlínem, v roce
2018.

41P

Jmenování zástupce zřizovatele statutárního města Zlína ve školské radě základní školy

42P

Stanovení platu nebo mzdy ředitelům mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných
statutárním městem Zlínem.

43P

Stanovení platu ředitelce Linky SOS, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Zlínem

44P

Návrh organizačních změn

45P

Poskytnutí finančního daru pro spolek SKLÁDANKA, z.s.

46P

Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína

47P

Novelizace Pravidel pro poskytování dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína

48P

Účast zástupců MMZ na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019

49P

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

