Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

18. schůze Rady města Zlína, konaná dne 14. 9. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 44

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - smlouva o právu provést stavbu, smlouva o budoucí směnné smlouvě a směnná smlouva

3P

Pozemky- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

4P

Nebytové prostory – uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

5P

Byty - uzavření smluv o nájmu bytů

6P

Byty – uzavření smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Byty - žádost o mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby, udělení výjimek z
pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech a pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně
postižené osoby

8P

Vyřazení pohledávek za dlužníky

9P

Nájem podzemních parkovacích stání, garážových stání a garáží dle pravidel - seznam č. 176

10P

Garáže - záměr na výměnu garážového stání

11P

Rozpočtové opatření č. 37/2020 tab. 18 až 24 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

12P

Rozpočtové opatření č.38/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

13P

Rozpočtové opatření č.39/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

14P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné

15P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína společnosti FEBIOFEST, s.r.o.

16P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína Cimbálové muzice Paléska, z.s.

17P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty

18P

Prodej havarovaného služebního vozidla Odboru kanceláře primátora statutárního města Zlína

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Štípa kanalizace ul. Ke Hřišti"

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Dodávka nového vozidla
kategorie N1 s pohonem 4x2 s nástavbou třístranný sklápěč pro Odbor městské zeleně MMZ“ (jedná se o
vozidlo do celkové hmotnost 3500 kg, jako náhrada za dosluhující vozidlo MULTICAR M25)

21P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka nové sekačky beze
sběru posečené hmoty s pohonem 4x4 – čelní sečení pro Odbor městské zeleně"

22P

Smlouva o vypořádání závazků

23P

Schválení uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí v rámci akce
"Revitalizace městského Tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

24P

Schválení smluv o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Zajištění udržitelnosti dotace Zlín – regenerace zeleně
ve městě Zlíně 2020“ pro části 1,2,3,4 a 5.

25P

Schválení kupní smlouvy na dodávku „Nákup stromů pro podzimní výsadby Odboru městské zeleně MMZ na
veřejných plochách statutárního města Zlín 2020“.

26P

Schválení smlouvy o dílo VZMR I. kategorie „Dodávka a výsadba 57 ks stromů v Gahurově prospektu včetně
3-leté následné péče“, zhotovitel ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná čp. 4548, 760 05 Zlín, IČO:
27718590

27P

Schválení smlouvy o dílo "Hodnocení dřevin ve vybraných lokalitách města Zlína a revize stavu již dříve
hodnocených ploch 2020“.

28P

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště a zabezpečení některých záležitostí
souvisejících s jeho správou č. 4100150242

29P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Nábytek na míru Obvodní knihovna JS
Okružní

30P

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu budovy víceúčelového kulturního sálu Zlín, Tyršovo nábřeží
5497, 760 01

31P

Uzavření memoranda o spolupráci statutárního města Zlína a Post Bellum, o.p.s.

32P

Schválení návštěvního řádu pro veřejný prostor s dětským hřištěm u I. segmentu na Jižních Svazích

33P

Dohoda o narovnání s uživatelem bytu umístěného na fotbalovém stadionu ve Zlíně - Letné

34P

Souhlas se zřízením waldorfské základní školy ve Zlíně.

35P

Souhlas s navýšením počtu žáků v základní škole v DOBRÉ Montessori základní škole a mateřské škole s. r. o.

36P

Výjimka z Pravidel pro kontrolu pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku, nakládání s
hotovostí, a pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu, školskými příspěvkovými
organizacemi, zřizovanými statutárním městem Zlínem.

37P

Změna členky Řídícího výboru projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II"

38P

Zveřejnění záměru na prodej majetku - propagační hliníkové vývěsky

39P

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

40P

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 4400200183 na zpracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Parkoviště P + R a B + R v lokalitě
Zlín - Příluky".

41P

Stanovení výše nájemného (pachtovného) za užívání vodohospodářského majetku pro veřejnou potřebu ve
městě Zlíně pro rok 2021

42P

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce na služby "Vypracování projektové
dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati"

43P

Schválení uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4400160051 na služby "Vypracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost na akci Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprava
navazujících komunikací".

44P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Dílčí oprava
vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy I. etapa".

