Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

9. schůze Rady města Zlína, konaná dne 29. 4. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 38

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření dodatku, úhrada za bezesmluvní užívání pozemku, záměry prodat,
pronajmout, vypůjčit

2P

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, žádost o uvedení
sídla firmy

3P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - mimořádné přidělení bytů, uzavření smluv o
nájmu bytu, uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, udělení výjimek z Pravidel na přijetí žádostí o nájem
bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby a vyřazení žádosti z evidence

4P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - zrušení části usnesení a mimořádné přidělení bytů

5P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - prodloužení smluv o nájmu bytů, uplatnění
přechodu nájmu bytu, výměna bytů, mimořádné přidělení bytů

6P

Návrhy Komise bytového hospodářství Rady města Zlína - zrušení užívání kůlen mimo byt v lokalitě Obeciny
ve Zlíně

7P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 2 v domě č.p. 726 na ul. Podvesná IX ve Zlíně (baťovský dům - čtvrtdomek)

8P

Uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

9P

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy k bytu ve spoluvlastnictví statutárního
města Zlína a Bytového družstva Podlesí

10P

Nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a garáže dle Pravidel - seznam č. 169, 170, 171

11P

Nájem garáže ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

12P

Uzavření smluv o nájmu garážového stání, podzemního parkovacího stání, garážové jednotky a uzavření
dohody o skončení nájmu garážového stání

13P

Rozpočtové opatření č.12/2019 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2019

14P

Žádost o náhradu škody

15P

Finanční dar organizaci NADĚJE, pobočka Zlín, na provoz Kontaktního místa ČALS

16P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 32. výzva, revize 24. výzvy

17P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace na ulici Díly VI, Zlín“

18P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Most
Z53 přes Prštenský potok, Zlín - Mladcová“.

19P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Informační
systémy“, rozdělené na dílčí části 1 a 2.

20P

Schválení uzavření smlouvy - Komunikační strategie pro statutární město Zlín

21P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení mid-term evaluace integrované strategie Integrovaný plán
rozvoje území Zlín pro období 2014-2020

22P

Uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci akce "Byty sociální rehabilitace – ul. Bří
Sousedíků, Zlín".

23P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190004 na stavební práce "Oprava hlavních
technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

24P

Schválení uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 224/1/19TE včetně technických parametrů
odběrného místa od společnosti Teplo Zlín, a.s., pro multifunkční objekt v majetku smZ na ul. Kvítková
681, Zlín

25P

Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu „Vršava - zastávka MHD směr ze Zlína“

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Oprava chodníku mezi ul. Chelčického a
tř. 3. května a chodníku k domu č.p. 819 v ul. tř. Svobody".

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování "Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu: SMART Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně"

28P

Schválení uzavření smlouvy na dodání a montáž světelného zařízení se společností CROSS Zlín, a.s.

29P

Schválení smlouvy o dílo na likvidaci betonového hlediště včetně zpevněné plochy pod Památníkem Tomáše
Bati

30P

Schválení smlouvy o dílo na „Rekonstrukci vstupních záhonů v Centrálním parku Jižní Svahy“

31P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400180099 na stavební práce „Úprava veřejného
prostoru u škol včetně místních komunikací, ul. Dřevnická, Zlín”.

32P

Schválení smlouvy o dílo, zhotovitel HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. IČ: 47666331 - dodávka a montáž nových
cvičebních prvků na Stezku zdraví na Tlusté hoře ve Zlíně

33P

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

34P

Udělení souhlasu pro Církevní základní školu a mateřskou školu ve Zlíně, IČO 49157841.

35P

Návrh na organizační změnu

36P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - změna termínu a místa konání
akce

37P

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

38P

Schválení projektového záměru "Zpracování strategických dokumentů klíčových pro rozvoj statutárního
města Zlína"

