Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

13. schůze Rady města Zlína, konaná dne 24. 6. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 40

Seznam materiálů
1P

Pozemky, budovy - uzavření smlouvy o nájmu, uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, využití předkupního práva, uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu,
uzavření smlouvy o výpůjčce, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit, uzavřít dodatek, změnit nájemce

2P

Pozemky - smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě

3P

Pozemky - smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru a smlouva o podmínkách a právu provést
stavbu

4P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - uplatnění přechodu nájmu bytu, mimořádné
přidělení bytu, uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu

5P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytů a udělení výjimek z
Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína

6P

Návrh Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - výpověď z nájmu bytu

7P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

8P

Žádost nájemníků bytů č. 206, 306, 404, 504 domu č.p. 292 na ul. Broučkova ve Zlíně – reklamace
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2018

9P

Nájem podzemních parkovacích stání a garážových stání dle Pravidel - seznam č. 172

10P

Členská schůze Bytového družstva Podlesí

11P

Rozpočtové opatření č.20/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

12P

Rozpočtové opatření č.21/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

13P

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

14P

Poskytnutí odměny řediteli ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, za 1. pololetí roku 2019

15P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - FC FASTAV Zlín, a.s.

16P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - TJ Olympia Zlín z.s.

17P

Dohoda o narovnání

18P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, mid-term evaluace

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Bezpečnost školských zařízení
ve Zlíně"

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění Svatomartinských
hodů 2019"

21P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava
a výměna kanalizace ZŠ Komenského I. a II.“

22P

Uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu a Smlouvy o právu umístit lešení a vstoupit na pozemek
v rámci akce "Občanské centrum Malenovice"

23P

Zrušení usnesení RMZ č. 54/24R/2018 ze dne 10.12.2018 a schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi"

24P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Most Z53 přes
Prštenský potok, Zlín - Mladcová"

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201
- 4210 ve Zlíně, WC klozety"

26P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností IZOFO MAXX s.r.o. na provádění
havarijních oprav na majetku statutárního města Zlína ve správě oddělení

27P

Schválení dodatku ke smlouvě uzavřené s Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících se zajištění
úklidových prací, na území statutárního města Zlína, na rok 2019.

28P

Schválení uzavření smlouvy na "Zpracování bezpečnostní analýzy a návrh opatření ke zvýšení ochrany
měkkého cíle - objekt Kongresové centrum Zlín".

29P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o technickém zajištění projekcí v rámci projektu Zlínské
filmové léto ze dne 11. 6. 2019

30P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Zlín, Dětská 4698,
příspěvkové organizace

31P

Stanovení platu ředitelce mateřské školy Zlín, Lázeňská 412, příspěvkové organizace.

32P

Prohlášení o partnerství statutárního města Zlína s Dětským centrem VLNKA z.s..

33P

Prohlášení o partnerství statutárního města Zlína s Orbiscool, z.s..

34P

Jmenování cyklokoordinátora statutárního města Zlína

35P

Ocenění dvou autorů plastik vytvořených v rámci sochařského sympozia Dřevo/Wood pořádaného Nadací T.
Bati

36P

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

37P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na sportovní akce pořádané v roce 2019

38P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Mimořádné podpory v roce 2019

39P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Táborové pobyty dětí v roce
2019

40P

Poskytnutí neinvestičních dotací z Ekofondu

