Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

15. schůze Rady města Zlína, konaná dne 22. 7. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 35

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, využití předkupního práva, uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o výpůjčce,
uzavření dodatku, ukončení dohody o užívání pozemku, záměry prodat, vypůjčit

2P

Uzavření nájemních smluv s provozovateli prodejních cyklostánků

3P

Záměr pronajmout nově postavenou budovu „Objekt sociální rehabilitace, Zlín“ na ul. Bratří Sousedíků ve
Zlíně

4P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu bytu

5P

Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu (zvýšení nájemného)

6P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu (mimořádné přidělení bytu) Dětskému centrum Zlín, příspěvkové organizaci

7P

Záměr na zveřejnění nabídky volných městských bytů k pronájmu

8P

Rozpočtové opatření č.24/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

Rozpočtové opatření č.25/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

10P

Žádost o náhradu škody

11P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Studie proveditelnosti Tunel –
Centrum, Zlín“

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Jižní Svahy oprava chodníku mezi ulicí Okružní (zastávkou MHD Křiby) a ulicí Hony I"

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Lávka Z93 přes
Štípský potok, Zlín - Kostelec.“

14P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka 3 ks osobních vozidel typu kombi
pro Odbor sociálních věcí a odd. prostorového plánování MMZ“

15P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka 2 ks osobních vozidel pro Odbor
dopravy MMZ“

16P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka osobního vozidla s pohonem 4x4 pro
Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ“

17P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Výběr mobilního operátora pro hlasové
a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace“

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně“

19P

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace Velíková"

20P

Schválení smlouvy o dílo na provedení zámečnických prací na akci "Statické zabezpečení podzemní chodby
ulice Mostní ve Zlíně"

21P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o opravě
dmychadel v čerpací stanici bioplynu na skládce Suchý důl

22P

Schválení uzavření smlouvy na výměnu podlahové krytiny na Středisku volného času - Ostrov radosti,
Kotěrova 4395, Zlín.

23P

Schválení uzavření smlouvy na rozvod cirkulace TUV na ubytovně při Městské sportovní hale, Dukelská 5413,
Zlín

24P

Schválení uzavření smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou o. s ., okresním mysliveckým spolkem
Zlín, o nájmu střelnice za účelem výcviku strážníků Městské policie Zlín

25P

Uzavření Smlouvy o nájmu prostor č. 508/01141/2019 a úhradě služeb spojených s jejich užíváním se
společností ZARÁMÍ a.s., IČO 28302354. Uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 509/01141/2019 se
společností ZARÁMÍ a.s., IČO 28302354.

26P

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12532905 pro
skladový prostor oddělení spisové a archivní služby v budově č.p. 4122 na ul. Kvítková ve Zlíně.

27P

Schválení uzavření smlouvy o zajištění společného postupu při nákupu časových předplatných jízdenek pro
zaměstnance statutárního města Zlína s Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o.

28P

Odvolání a jmenování zástupců zřizovatele statutárního města Zlína na další funkční období do školských
rad základních škol

29P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Zlín, Lázeňská 412,
příspěvkové organizace

30P

Udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkovou organizaci, IČO 71008080 k
výpůjčce zdvižného zařízení se závěsným zařízením.

31P

Novela tržního řádu

32P

Schválení Ceníku pronájmu prodejních mobilních stánků a využití plochy na náměstí Míru v rámci akce
„Adventní Zlín“

33P

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

34P

Záměr pronajmout plochy pro reklamní zařízení v návaznosti na Dohodu o vzájemné úpravě práv a
povinností mezi statutárním městem Zlínem s euroAWK s.r.o.

35P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400180047 "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava
uličního prostoru"

