Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

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

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 43

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupních smluv, uznání vlastnictví, uzavření smlouvy o nájmu, prominutí
nájemného, uzavření dodatku, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření dohody o skončení smlouvy o
výpůjčce, záměr uzavřít dodatek, pronajmout, prodat, směnit, vypůjčit

2P

Pozemky - smlouvy o nájmu

3P

Navýšení cen za pronájem a prodloužení platnosti ceníku za krátkodobé využití nebytových prostor (sálů) v
objektech dislokovaných v místních částech statutárního města Zlína

4P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

5P

Záměr na přímý prodej jednotky č. 2 v domě č.p. 726 na ul. Podvesná IX ve Zlíně (baťovský dům)

6P

Zveřejnění záměru na změnu kupujícího u bytu č. 42 v domě č.p. 5349 na ul. Podlesí IV ve Zlíně

7P

Záměr na prodej jednotek v domě č.p. 5302 a zastavěných částí pozemku na ul. Podlesí IV ve Zlíně dle
seznamu č. 1/2019

8P

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

9P

Rozpočtové opatření č. 30/2018 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2018 v souladu s
usnesením č.42/23R/2018

10P

Rozpočtové opatření č. 6/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

11P

Rozpočtové opatření č. 7/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

12P

Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín"

13P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, 30. výzva, 31. výzva, změna č. 5 integrované
strategie, změna č. 6 integrované strategie

14P

Podání žádosti aktualizace projektu "RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa" a schválení aktualizace
projektu

15P

Nesouhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty

16P

Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Zlínský
architektonický manuál

17P

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů provozu tělovýchovných zařízení na území
města Zlína v roce 2019

18P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Výměna bytových vodoměrů v
bytových domech v majetku SMZ“

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce " Rekonstrukce
komunikace na ulici Díly VI, Zlín"

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Malenovice –
stavební úpravy ulice Potěhníkova“

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Most Z53 přes
Prštenský potok, Zlín - Mladcová.“

22P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zlín - Velíková,
rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912"

23P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Osvětlení
fotbalového hřiště Zlín - Paseky“

24P

Schválení uzavření smlouvy o sdílení dat

25P

Schválení uzavření smlouvy o vypořádání závazků uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a společností
Zlín Net a.s.

26P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 na služby „Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum".

27P

schválení uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012892" v rámci akce "Regenerace
panelového sídliště Malenovice - 7. etapa".

28P

Schválení uzavření smlouvy - Revitalizace spodní části Gahurova prospektu včetně údržby travnatých ploch
v r. 2019.

29P

Schválení uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12490385 v rámci stavby "Osvětlení fotbalového hřiště Zlín - Paseky"

30P

Schválení uzavření smlouvy na napojení systému na regulaci vzduchotechniky pro Kongresové centrum Zlín.

31P

Schválení uzavření smlouvy na úklid Památníku Tomáše Bati.

32P

Novela tržního řádu

33P

Statut výborů Zastupitelstva města Zlína

34P

Zastupování statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky a ve Výboru regionů Evropské
unie

35P

Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Malenovice

36P

Projekt participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín" - technická novela metodiky

37P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Louky a Příluky

38P

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2018

39P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína: zrušení usnesení a změna ve specifikaci
účelu

40P

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

41P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Rámcová kupní smlouva na dodávky
kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství“.

