Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

14. schůze Rady města Zlína, konaná dne 8. 7. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 37

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o nájmu, uzavření dodatku, uzavření dohody, uzavření smlouvy o
pachtu, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření smlouvy
o právu provést a umístit stavbu, prominutí nájemného, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Pozemky - uzavření dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických
komunikací a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, to vše v souvislosti
se stavbou „Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“

3P

Umísťování restauračních zahrádek v části ulice třída Tomáše Bati ve Zlíně.

4P

Uzavření smluv o nájmu bytu, dohod o ukončení nájmu bytu a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

5P

Žádost o souhlas se stavebními úpravami bytu

6P

Náhradní členská schůze Bytového družstva Podlesí

7P

Rozpočtové opatření č.22/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

8P

Rozpočtové opatření č.23/2019 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

9P

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2023

10P

Změna č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2019

11P

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

12P

Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, za 1. pololetí 2019.

13P

Navedení části vodohospodářské infrastruktury v k.ú. Štípa do majetku statutárního města Zlína vyznačené úseky jednotné kanalizační sítě pro veřejnou potřebu v místní části Štípa.

14P

Zrušení zadávacího řízení "Zajištění kulturního a doprovodného programu na akci Adventní Zlín 2019"

15P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace
ul. Ve svahu I., Zlín - Jaroslavice“

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Rámcová smlouva na instalatérské a
topenářské práce v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína.

17P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava
elektroinstalace v podzemních garážích PPS1, Zlín"

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka
nového podvozku 4x2, kategorie N2 s hákovým nosičem kontejnerů pro Odbor městské zeleně MMZ“

19P

Dohoda o vzájemné spolupráci s Teplárnou Otrokovice, a.s., pro rok 2019

20P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180096 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, a) Cyklodoprava”.

21P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180097 na stavební práce „Cyklostezka Zlín, ulice
Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření, b) Bezpečnost dopravy”.

22P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3400180082 na "Vypracování projektové dokumentace
a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum Malenovice"

23P

Schválení smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín jako vypůjčitelem a Střední zdravotnickou
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín, IČO: 00226319 jako půjčitelem

24P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění akce "Zlínská kola"

25P

Návrh organizačních změn

26P

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

27P

Udělení souhlasu pro Základní školu Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizaci, IČO 71008179.

28P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci.

29P

Ceny za pronájem tělocvičen ve školských příspěvkových organizacích od 1. 9. 2019

30P

Dohoda o ukončení nájmu s Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

31P

Poskytnutí daru – publikace Hrady Zlínského kraje základním školám a knihovnám na území města

32P

Přijetí daru - plastiky ze sympozia Dřevo/Wood 2019 od Nadace Tomáše Bati

33P

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

34P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na podporu akcí v Týdnu zdraví 2019

35P

Dohoda o umístění radiového zařízení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na technologickém
kontejneru radiového převaděče ve vlastnictví statutárního města Zlína

36P

Zrušení usnesení č. 49/2R/2019 ze dne 21.1.2019 ohledně veřejné zakázky na dodávky elektrické energie
na období od 2020 do 2023 a schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky elektrické
energie na období od 2020 do 2022.

