Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

3. schůze Rady města Zlína, konaná dne 4. 2. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 24

Seznam materiálů
1P

Pozemky, objekty - vrácení zaplaceného nájemného, změna kupujícího, uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření dodatku, záměry prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit

2P

Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu

3P

Podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dluhu na nájemném

4P

Rozpočtové opatření č.4/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

5P

Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, za 2. pololetí 2018.

6P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "PD Vedení kapacitní silnice Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Louky".

7P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Výměna oken v objektu radnice za repliky dvorní trakt."

8P

Schválení výběru dodavatele k uzavření rámcové dohody pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Rámcová dohoda na poskytování služeb pro kopírování, tisk, faxování a skenování“

9P

Smlouva o poskytování právních služeb

10P

Schválení a podpis přílohy č.3 diagram na dodávku a odběr tepla a přílohy č.4 cenového ujednání ke kupní
smlouvě o dodávce tepla č. 2008012 uzavřené mezi Statutárním městem Zlín a Teplárnou Otrokovice, a.s.
ze dne 3.11.2008

11P

Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 436/01141/2016 a úhradě služeb spojených s jejich
užíváním se společností ZARÁMÍ a.s., IČO 28302354. Uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
499/01141/2019 se společností ZARÁMÍ a.s., IČO 28302354.

12P

Uzavření dohody o úhradě podílu na nákladech na údržbu a opravy zpevněné plochy průjezdu a vjezdového
systému se společností INVEST SPORT, s.r.o.

13P

Uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 45109398/3, adresa odběrného místa
Obeciny 3260, Zlín

14P

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

15P

Uzavření smlouvy o výpůjčce mobilního pódia pro XX. Lešetínský fašank

16P

Uzavření smlouvy o výpůjčce s HC Berani Zlín, z.s.

17P

Schválení dohody o správě disků mezi statutárním městem Zlín a Jiřím Hradilem, místo podnikání Na
Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČO: 87524678

18P

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda

19P

Návrh na organizační změnu

20P

Vyhlášení konkursů na ředitele/ředitelky zlínských mateřských škol

21P

Výpověď Smlouvy o nájmu v budově č. p. 3015 na ulici Univerzitní ve Zlíně, v 5. NP.

22P

Schválení udělení souhlasu s přenecháním části vypůjčených prostor v budově č.p. 349 na ulici Bratří
Sousedíků ve Zlíně do užívání Sportovnímu klubu Berani Naděje Zlín, z. s.

23P

Návštěvní řád Památníku Tomáše Bati

24P

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

