Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

1. schůze Rady města Zlína, konaná dne 7. 1. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 31

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření smlouvy o nájmu,
prominutí nájemného, uzavření smlouvy o pachtu, zpětvzetí výpovědi z nájmu, nevyužití předkupního
práva, uzavření smlouvy o výpůjčce, záměry prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Záměr pronajmout nebytové prostory v budově ev.č. 3586 (objekt šaten) na adrese Stadion mládeže, ul.
Hradská 3586, Zlín

3P

Záměr pronajmout pozemek p. č. st. 8295, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je
stavba, a to budova č. ev. 3346, v k. ú. Zlín, obci Zlín

4P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - udělení výjimek z Pravidel na přijetí žádostí,
mimořádné přidělení bytů a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené
osoby

5P

Udělení výjimek z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína,
mimořádné přidělení bytů, přijetí a zpětvzetí žádostí o městský byt

6P

Výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 5891 na ul. Podvesná XII ve Zlíně

7P

Vyřazení žádostí o městské byty

8P

Vyřazení žádostí z evidence žadatelů o byty pro seniory a zdravotně postižené osoby v majetku statutárního
města Zlína

9P

Uzavření smluv o nájmu bytů dle pořadí přihlášených žadatelů

10P

Uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

11P

Odvolání proti rozhodnutí Rady města Zlína č.j. 59/13R/2018, bod b) ze dne 9. 7. 2018 - zamítnutí udělení
výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a
mimořádné přidělení bytu

12P

Nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a garáže dle Pravidel - seznam č. 165, seznam č.
166

13P

Uzavření smlouvy o nájmu podzemního parkovacího stání č. 74 v objektu garáží PPS 2 Na Honech II ve Zlíně
(změna nájemce)

14P

Podnájem garážového stání č. 27 v objektu garáží G1, č.p. 4564, Družstevní ve Zlíně, v majetku
statutárního města Zlína

15P

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

16P

Záměr na zveřejnění změny nájemce u podzemního parkovacího stání č. 45 v objektu garáží PPS 3 Podlesí II
ve Zlíně a garážového stání č. 23 v objektu garáží ev. č. 4581, Slunečná ve Zlíně, v majetku statutárního
města Zlína

17P

Rozpočtové opatření č.1/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

18P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rámcová smlouva – opravy a údržba v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína"

19P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín“

20P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce " Rekonstrukce ul. prostoru
v ulici tř. 2. května, Zlín"

21P

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění souboru technologického zařízení výměníkové a
směšovací stanice s příslušenstvím v budově bez čp/če na pozemku p.č. st. 924/1 k.ú. Příluky u Zlína (ul.
Broučkova ve Zlíně) pro Teplo Zlín, a.s.

22P

Schválení uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Profigrass s.r.o. na dodávku stroje na čistění
umělých sportovních povrchů pro Stadion mládeže, ul. Hradská, Zlín

23P

Smlouva o reklamě mezi statutárním městem Zlínem a společností TESCOMA s. r. o.

24P

Dodatek č. 2 k darovací smlouvě „Ex libris Knihovna primátorů statutárního města Zlína

25P

Udělení souhlasu s provedením nové strukturové kabeláže v objektu č. p. 3015 na ulici Univerzitní ve Zlíně.

26P

Prodej vyřazeného služebního vozidla statutárního města Zlína

27P

Programové prohlášení Rady města Zlína

28P

Zrušení usnesení RMZ č. j. 79/23R/2018 ze dne 26.11.2018 ve věci jmenovitého složení Komise místní části
Lužkovice

29P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření komunikační
infrastruktury MMZ – aktivní část sítě MAN II“.

30P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín – Klečůvka“

31P

Uzavření kupní smlouvy na prodej 2 ks sedadel z Velkého kina

