Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

23. schůze Rady města Zlína, konaná dne 23. 11. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 54

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - uzavření smluv o nájmu, uzavření dodatku, odvolání souhlasu s umístěním sídla
společnosti

3P

Pozemky - smlouva o nájmu pozemku, kupní smlouva

4P

Pozemky - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

5P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

6P

BYTY: Schválení uzavření smlouvy o dílo na dodávky „Výměna bytových vodoměrů v bytových domech v
majetku SMZ“.

7P

Rozpočtové opatření č.49/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočtové opatření č. 50/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č.51/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2021

11P

Spolufinancování střechy zámku Lešná v roce 2021

12P

Vyřazení z účtu rozestavěnosti ORG 1465 - Vybavení řemeslné učebny ZŠ Nová cesta 268.

13P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín

14P

Přidělení finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

15P

Zrušení usnesení o schválení poskytnutí finančního daru organizaci Útulekjinak, z. s. a uzavření darovací
smlouvy

16P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 12 integrované strategie

17P

Analytická část včetně anketního šetření spokojenosti obyvatel města, průzkumu podnikatelského prostředí
a rozhovorů s osobnostmi v rámci "Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030".

18P

Schválení jednacích řízení bez uveřejnění pro veřejné zakázky na služby "Propagace statutárního města
Zlína prostřednictvím ledního hokeje" a "Propagace statutárního města Zlína prostřednictvím fotbalu"

19P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna podhledu,
vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a obkladů“

20P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3800200005, jejímž předmětem je zpracování
dokumentu "Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027"

21P

Dohoda o narovnání s euroAWK s.r.o.

22P

Smlouva o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby

23P

Schválení uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb při žádostech o dotace v rámci akce Silniční
napojení průmyslové zóny Zlín - východ

24P

Schválení uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí.

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské
činnosti na akci "Revitalizace ul. Vavrečkova - Zlín"

26P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Studie vedení kapacitní silnice - Pravobřežní
komunikace v úseku Prštné - Podbaba"

27P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Velíková-úprava výjezdu z ul.Pod Hotelem
na hl. komunikaci".

28P

Schválení uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.4400200181 na výkon technického dozoru stavebníka na akci
"Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912, Zlín Velíková".

29P

Uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu pro investiční akci na stavební práce "Zlín - Kostelec, ul.
Za Humny - kanalizace - 2. část“ na pozemcích p. č. 35/1, p. č. st. 69/1 a p. č. 37 v k. ú. Kostelec u Zlína

30P

Uzavření Smlouvy o právu provést a umístit stavbu pro investiční akci na stavební práce "Zlín - Kostelec, ul.
Za Humny - kanalizace - 2. část“ na pozemku p. č. 39 v k. ú. Kostelec u Zlína

31P

Schválení smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce hřiště č. 60 Zlín – ul. Štefánikova“

32P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie „Oprava dopadových ploch na vybraných hřištích v majetku
statutárního města Zlín“, zhotovitel MERAT s.r.o. se sídlem Zahradní 1069, 687 51 Nivnice, IČO: 04817711

33P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava poškozené izolace,
stěn a obkladů budovy Rugby, na Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín"

34P

Schválení uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo č. 4000204775 na realizaci díla: Stavební úpravy
nebytového prostoru na adrese Dlouhá č.p. 94 ve Zlíně.

35P

Schválení uzavření smlouvy o provádění servisních služeb vybraných elektronických zabezpečovacích
systémů pro Kongresové centrum Zlín

36P

Schválení uzavření pojistné smlouvy v rámci pořádání akce "Adventní Zlín 2020"

37P

Uzavření dohody s Městským divadlem Zlín, příspěvkovou organizací o ukončení činnosti v projektu "Živý
Zlín"

38P

Darovací smlouva - krmivo pro zvířata v ZOO a zámek Zlín - Lešná

39P

Zrušení usnesení č. 50/15R/2020 ze dne 14. 9. 2020 o prodeji havarovaného služebního vozidla a následný
prodej havarovaného služebního vozidla Odboru kanceláře primátora statutárního města Zlína

40P

Prominutí nesplnění počtu jednotek sociální služby denní stacionáře "Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy",
organizace NADĚJE, pobočka Zlín

41P

Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína

42P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína - proplacení vzniklých
náklady u neuskutečněné akce z důvodu vládních opatření - 1. 9. do 31. 12. 2020

43P

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - proplacení
vzniklých náklady u neuskutečněné akce z důvodu vládních opatření - II.pol.2020

44P

Změna Zřizovací listiny organizační složky Živý Zlín – kulturní agentura

45P

Zveřejnění záměru na prodej majetku - ozvučení Velkého kina

46P

Vyhodnocení Záměru č. 2 pronajmout celodřevěné prodejní stánky na náměstí Míru ve Zlíně v rámci akce
Adventní Zlín 2020 a pověření k podpisu nájemních smluv s prodejci

47P

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

48P

Nové názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Malenovice

49P

Změna v personálním obsazení Finančního výboru ZMZ

50P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Lhotka - Chlum a Komise místní části Mladcová

51P

Termíny zasedání Rady města Zlína a zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2021

52P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku licencí Windows server Datacenter 2019

