Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

10. schůze Rady města Zlína, konaná dne 13. 5. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 37

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - prominutí smluvní pokuty, prominutí nájemného a služeb, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o nájmu, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o
umístění zařízení, dohody o skončení nájmu, podání výpovědi, uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, záměry prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit,

2P

Pozemky - smlouva o právu provést stavbu a smlouva o budoucím zřízení věcného břemene - služebnosti

3P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

4P

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

5P

Rozpočtové opatření č.13/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

6P

Rozpočtové opatření č.14/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

7P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

8P

Žádost o poskytnutí individuální podpory (neinvestiční dotace) z Fondu Zlínského kraje v rámci projektu
"Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně" a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

9P

Záměr na zahájení činností, souvisejících s přípravou projektu "Družstevní bydlení Zlín"

10P

Schválení informační strategie SMZ

11P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Kanalizace Malenovice, ul. Švermova - Jarolímkovo náměstí"

12P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava a výměna
kanalizace ZŠ Komenského I. a II."

13P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 412 na Salaši".

14P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka
nového vozidla kategorie N1 s pohonem 4x2 s nástavbou s plynule nastavitelnou vykládkovou hranou a
korbou o objemu min. 3 m3 pro Odbor městské zeleně MMZ“

15P

Schválení uzavření příkazní smlouvy "Poskytování služeb administrátora v souvislosti s administrací veřejné
zakázky na výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zimní stadion Luďka Čajky"

16P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem na stavební práce "Oprava osvětlení hlavního
schodiště - budova smZ, ul. Zarámí 4421, 760 01 Zlín"

17P

Schválení smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace, vč. biologického průzkumu pro podání
žádosti o dotaci z OPŽP“.

18P

Schválení uzavření smlouvy o technickém zajištění projekcí v rámci projektu Zlínské filmové léto

19P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností RANCK, s.r.o. na dodávku
doskočiště a stojanů na skok do výšky pro Stadion mládeže, ul. Hradská, Zlín

20P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
na čistění a opravu umělého povrchu na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín

21P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování kompletních tiskových podkladů pro tisk knihy o obnově
Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

22P

Přijetí finančních darů a uzavření darovacích smluv na tisk knihy o Památníku Tomáše Bati

23P

Změna č. 3 Zřizovací listiny Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, IČO 71008080

24P

Směrnice o pořizování, používání a revizích elektrospotřebičů

25P

Dohody o úhradě příspěvku pro členy komisí místních částí

26P

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění reklamní plachty na
objektu č. p. 5265 na parcele č. 3291/1 k. ú. Zlín

27P

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění reklamní plachty na
objektu č. p. 5265 na parcele č. 3291/1 k. ú. Zlín

28P

Schválení Návštěvního řádu městských jarmarků

29P

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

30P

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na provoz veřejných koupališť v roce 2019

31P

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

32P

Fond mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - dotace z programu Sportovní akce

33P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - Atletický klub Zlín, z.s.

34P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Nájem a údržba vánočního
osvětlení na náměstí Míru“

35P

Zrušení usnesení č. 98/23R/2018 ze dne 26.11.2018 a Schválení uzavření smlouvy o převodu práv a
povinností z územního rozhodnutí v rámci akce "Zlín, ulice Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru"

36P

Zrušení části usnesení RMZ ve věci zahraniční pracovní cesta do partnerského města Möhlin (Švýcarsko) ve
dnech 23. - 27. 5. 2019

