Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

17. schůze Rady města Zlína, konaná dne 26. 8. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 44

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí směnné
smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uznání vlastnictví, prodej, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření
smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření dohody, uzavření dodatku, změna
výpovědní doby, uzavření smlouvy o postoupení smlouvy, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Záměr na přímý prodej jednotky č. 2 v domě č.p. 913 na ul. Krátká ve Zlíně (baťovský dům)

3P

Uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

4P

Snížení nájemného všem nájemníkům jednotek (bytů a nebytových prostor) domu č.p. 4201-4210 na ulici
Vodní ve Zlíně o 20% z důvodu rekonstrukce domu

5P

Výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí
statutárního města Zlína za rok 2018

6P

Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2019

7P

Výsledky hospodaření k 30.6.2019 příspěvkových organizací, zřízených SMZ, obchodních společností a
obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína

8P

Rozpočtové opatření č.28/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

Rozpočtové opatření č.29/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

10P

Rozpočtové opatření č. 30/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

11P

Schválení projektového záměru, podání žádosti statutárního města Zlína (SMZ) o poskytnutí dotace z
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a jeho 121. výzvy Ministerstva životního prostředí na
realizaci projektu „Výměna oken budovy radnice“ a schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
SMZ na realizaci projektu.

12P

Přidělení finančních prostředků na realizaci projektu "Soutěžní dialog na Velké kino ve Zlíně"

13P

Jmenování členů poroty a jejich náhradníků pro vyhlášení a hodnocení soutěžního dialogu Velké kino ve
Zlíně

14P

Návrh na odvolání a jmenování zástupců SMZ v orgánech obchodní korporace Berani Zlín, s.r.o.

15P

Delegování primátora SMZ k jednání a hlasování na Valných hromadách obchodní korporace Berani Zlín,
s.r.o.

16P

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

17P

Ukončení Smlouvy o poskytování služeb internetového bankovnictví uzavřené s J&T BANKOU, a.s., IČO:
47115378

18P

Zrušení zadávacího řízení "Studie Vedení kapacitní silnice - Pravobřežní komunikace v úseku Prštné Podbaba."

19P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Plán udržitelné městské mobility
města Zlína“.

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu pro nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky „Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho
příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína“ pro období let 2020 až 2023

21P

Uzavření smluv s Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01
České Budějovice, IČO 26080222

22P

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci ZOO a zámek
Zlín - Lešná, "Vybudování expozice jaguárů - Jaguar trek 1. etapa".

23P

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných břemen

24P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na úpravu a aktualizaci projektové dokumentace na akci "Regenerace
panelového sídliště Zlín - Podhoří"

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Malenovice - oprava chodníku v ulici Polní
I".

26P

Schválení smlouvy o dílo na akci “Terénní a sadové úpravy na p.č. 1090/20 a p.č. 1090/21, k.ú. Zlín”,
zhotovitel Ing. Ladislava Nagyová GARD&EN s.r.o. se sídlem Hradišťská 250, 686 03 Staré Město, IČO:
26954575

27P

Schválení smluv o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Ošetření dřevin na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně 2019“,
část 1 - zhotovitel PLÁN 5, s.r.o. IČO: 29209706 a část 2 – zhotovitel Radovan Kučera, IČO 65831811

28P

Změna č. 2 Zřizovací listiny Rehabilitačního stacionáře

29P

Výše poplatků za školné a stravné dětí v organizačních složkách SMZ - jeslích a rehabilitačním stacionáři od
1. 9. 2019

30P

Stanovení platu ředitelům mateřských škol a základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

31P

Souhlas s působením Základní školy JINOTAJ Zlín, s.r.o. na území statutárního města Zlína.

32P

Nákup služebního psa pro Městskou policii Zlín

33P

Pověření Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína k uzavírání smluv o výpůjčce pódiových
dílců

34P

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

35P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - obnova a restaurování kulturních památek

36P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - odvolání žadatele - akce/projekty v II.
pololetí 2019

37P

Poskytnutí dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína - scénáře 2019

38P

Odvolání a jmenování člena Správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína

39P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu pro-rodinných aktivit SMZ

40P

Změna ve jmenovitém složení Komise sociální a pro zdravotně postižené RMZ

41P

Změna ve jmenovitém složení Komise pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU RMZ a Správní rady fondu
pro mezinárodní styky

42P

Zahraniční pracovní cesta do Magdeburgu (Německo) v rámci projektu URBACT

43P

Zahraniční pracovní cesta do města Budapešť (Maďarsko), při příležitosti Setkání starostů
česko-maďarských partnerských měst, které se uskuteční dne 5. 9. 2019

