Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

13. schůze Rady města Zlína, konaná dne 9. 7. 2018

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst.č, 202

Bodů: 58

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, podání výpovědi z nájmu,
uzavření smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o pachtu, uzavření dodatku, uzavření dohody o ukončení
nájmu, uzavření smlouvy o výpůjčce, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek

2P

Záměr na přímý prodej pozemku p. č. st. 2941/2, jehož součástí je stavba ("baťovský půldomek") č.p. 2159
a okolního pozemku p. č. 673/386 (zahrada) v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Štefánikova) a záměr na přímý
prodej jednotky č. 3865/14 (byt)v domě č.p. 3864 - 3865 na pozemku p. č. st. 4683 a příslušných podílů na
společných částech domu a zastavěném pozemku v k. ú. Zlín, obci Zlín (ul. Štefánikova)

3P

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

4P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 414 v domě č.p. 5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně

5P

Uzavření smluv o nájmu a dohod o ukončení nájmu k bytům

6P

Uzavření smluv o nájmu bytů dle pořadí přihlášených žadatelů

7P

Rozšíření počtu osob na straně nájemce u nájemní smlouvy k bytu, udělení výjimek z Pravidel poskytování
bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a mimořádné přidělení bytů

8P

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

9P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - udělení výjimky z Pravidel a mimořádné přidělení
bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby

10P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - udělení výjimek z Pravidel, přijetí žádostí a
aktualizací o nájem bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby

11P

Nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání dle Pravidel - seznam č. 162

12P

Uzavření smlouvy o nájmu garážového stání č. 11 v objektu garáží G5, budova ev. č. 4581 na ul. Slunečná
ve Zlíně (změna nájemce)

13P

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

14P

Zveřejnění záměru na změnu nájemce garážového stání ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a
Bytového družstva Podlesí

15P

Rozpočtové opatření č. 17/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018

16P

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2019

17P

Změna č. 4 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2018

18P

Změna č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2018 - Městské divadlo Zlín,
příspěvková organizace.

19P

Poskytnutí odměny řediteli Městského divadla Zlín, příspěvková organizace, za 1. pololetí roku 2018

20P

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

21P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Technická a servisní podpora
ekonomického systému“.

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 stavební práce „Zateplení střechy a
lodžie MŠ Slovenská 1808, objekt Svatopluka Čecha 516, Zlín“

24P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Dopracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci Křižovatka ul.
Mostní x ul. Březnická – narovnání a přechody pro chodce, Zlín“

25P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce a
přístavba objektu smZ, Zálešná IV/1179“

26P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Kanalizace – Malenovice, ul. Švermova – levý břeh potoka“

27P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka 3 ks
nových sekaček beze sběru posečené hmoty pro Odbor městské zeleně MMZ“ rozdělené na části A, B, C

28P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rozšíření parkovacích
míst a úprava komunikací ulic Česká, Slezská a Moravská - 1. etapa ulice Česká"

29P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na dodávky a služby „Přístrojové testy na vybraných stromech
statutárního města Zlína 2018“, zhotovitel SAFE TREES, s.r.o. IČ: 26935287

30P

Dohoda o vzájemné spolupráci s Teplárnou Otrokovice, a.s., pro rok 2018

31P

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro sociální zařízení sběrného dvora na ulici
Jiráskova ve Zlíně

32P

Schválení uzavření Dohody s Josefem Jenáčkem o ukončení platnosti "Smlouvy o poskytování úklidových
služeb a služeb technických pracovníků"

33P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180021 na stavební práce "Městské lázně Zlín,
bazén 50m – Přístavba pro whirlpool a stavební úpravy"

34P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180032 na stavební práce "Revitalizace veřejného
prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy" ze dne 27. 4. 2018 a prodloužení termínu
zhotovení díla

35P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400170165 "Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo
komplexu Univerzity Tomáše Bati"

36P

Uzavření dohody o úhradě nákladů na případných opravách či haváriích společných rozvodů tepla,
odpadních vod, teplé a studené vody mezi statutárním městem Zlín a Společenstvím vlastníků jednotek
domu U Trojáku 4631 – 4641 ve Zlíně

37P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a DOR - SPORT s.r.o. na dodávku sportovního
vybavení pro Městskou sportovní halu, ul. Dukelská 5413, Zlín

38P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na stavební práce „Zlín, Kudlov – realizace hřiště na petanque“,
zhotovitel – Lubomír Maděra, místo podnikání Zálešná IV 1175, 760 01 Zlín, IČO: 18152163

39P

Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. SML/0189/17 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic
II/491 a III/4912 v rámci akce "Kanalizace Velíková"

40P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Slaboproud, zabezpečovací zařízení a zdravotechnika,
Památník Tomáše Bati ve Zlíně - Zázemí Památníku v budově Gymnázia"

41P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na dodávky "Interiérové vybavení do
multifunkčního domu Lhotka 68"

42P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín, Malenovice - ulice Masarykova,
doplnění VO u bytových domů č.p. 1106 a 1107".

43P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180046 na akci "Obchodní a společenské centrum
Díly – Malá scéna, repase původních dřevěných oken ve 2.NP na severní, jižní a západní fasádě"

44P

Dar na podporu projektu "Na kole jen s přilbou"

45P

Poskytnutí finančního daru organizaci Domov Odry, příspěvková organizace

46P

Schválení postupu statutárního města Zlína při zajištění slušného pohřbení

47P

Záměr na rozšíření pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 1788 v ulici Dřevnická ve Zlíně.

48P

Konkurs a jmenování ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizace, se
sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín, IČO 46307745

49P

Konkursy a jmenování ředitelů/ředitelek mateřských škol Zlín

50P

Dotace z FMTV na pořádané sportovní akce v roce 2018

51P

Dotace z FMTV - program Táborové pobyty dětí v roce 2018

52P

Dotace z FMTV - program Mimořádné podpory v roce 2018

53P

Dotace z Fondu zdraví na podporu akcí v „Týdnu zdraví”

54P

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

55P

Schválení uzavření Smlouvy k zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním
dialogem na "Návrh rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně".

56P

Zpřesnění typu projektové konstrukčně architektonické soutěže na návrh rekonstrukce Velkého kina ve
Zlíně, schválení zadávacího řízení se soutěžním dialogem.

57P

Zrušení usnesení Rady města Zlína č.j. 79/10R/2018 - sympozium Dřevo/Wood 2018

58P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 21. výzva, 22. výzva

