Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

19. schůze Rady města Zlína, konaná dne 29. 9. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 44

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - záměry na pronájem nebytových prostor, dohoda o ukončení nájmu, dohoda o ukončení
výpůjčky, smlouvy o nájmu

3P

Nebytové prostory – uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu, uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu,
zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu

4P

Byty - návrh na zastavení přijímání žádostí o nájem bytu do doby přijetí nových pravidel pro nájem bytů ve
vlastnictví statutárního města Zlína

5P

Byty - neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 504 v domě čp. 5258 na ul. Slezská ve Zlíně

6P

Byty - zrušení části usnesení, uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Převedení postupně uvolňovaných bytů pro seniory a zdravotně postižené osoby v bytovém domě Družstevní
4509 ve Zlíně do režimu bytů standardních

8P

Souhlas se záměrem přijetí úvěru pro statutární město Zlín

9P

Rozpočtové opatření č.40/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Rozpočtové opatření č.41/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

11P

Rozpočtové opatření č. 42/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

12P

ZOO a zámek Zlín - Lešná - Dodatek č. 1 ke smlouvě o investičním příspěvku

13P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná.

14P

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

15P

Změny odpisových plánů pro rok 2020 u školských příspěvkových organizací k 30. 9. 2020.

16P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvkovou organizaci.

17P

Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18P

Likvidace majetku - mobilního eko-skladu pro uskladnění nebezpečných odpadů umístěného na sběrném
dvoru Zálešná

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Výměna oken v domě
Broučkova č.p. 292 ve Zlíně“

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávky osobních vozidel
pro potřeby Odboru kanceláře primátora a Odboru městské zeleně MMZ“, rozdělenou na část A a B

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Modernizace parkovacího
systému v podzemních garážích KCZ“

22P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Rozšíření licencí k SW GINIS".

23P

Dohoda o narovnání a Smlouva o správě společné věci

24P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stadiu DUR "Vybudování
záchytného parkoviště P+R Fryštácká".

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stadiu DUR "Vybudování
záchytného parkoviště P+ R Malá Scéna".

26P

Schválení uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace na akci "Vybudování propojovacího
chodníku - lokalita Zelená rezidence, Kudlov"

27P

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 4400200172 na stavební práce "Zlín-Velíková,
rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912"

28P

Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 na "Zpracování projektové dokumentace
na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

29P

Schválení uzavření smlouvy o dílo "Výroba prototypu zastřešení a prodejního pultu" v rámci akce
"Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

30P

Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu „Rekonstrukce kanalizace - Klečůvka, u č.p. 14“

31P

Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00150 a uzavření
Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí v rámci akce „Bytový dům na
Slanici“

32P

Schválení uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
9001738295 (stavba TORZO)

33P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku notebooků

34P

Smlouva o bezplatném využití prostor Památníku Tomáše Bati za účelem realizace uměleckého
audiovizuálního projektu

35P

Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma SMZ"

36P

„Seniorská obálka“ pro občany města Zlína

37P

Schválení poskytnutí mimořádné odměny ředitelce LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního
města Zlína

38P

Souhlas s pokračováním příprav oslavy výročí

39P

Zamítnutí žádosti o zapojení města Zlína jako projektového partnera města Parmy (Itálie) v projektu
FUTURISTIC realizovaném v rámci programu Erasmus+ KA2

40P

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

41P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - doplnění názvu akce

42P

Změna ve jmenovitém složení Komise životního prostředí RMZ

43P

Změna ve jmenovitém složení Komise pro výchovu a vzdělávání RMZ

44P

Vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu ZŠ Štípa"

