Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

20. schůze Rady města Zlína, konaná dne 12. 10. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 38

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - záměry na pronájem nebytových prostor

3P

Schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Zlína v části týkající se
k.ú. Salaš u Zlína.

4P

Byt - zrušení částí usnesení, udělení výjimky, mimořádné přidělení bytu, uzavření smluv o nájmu bytů a
dohod o ukončení nájmu bytů

5P

Rozpočtové opatření č.43/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

6P

Rozpočtové opatření č.44/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

7P

Změna č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu - ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace, v roce 2020

8P

Schválení rozpočtu Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s. r. o. a odhadu skutečné kompenzace za
veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2021

9P

Dotace na projekt "Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní svahy, Zlín"

10P

Směrnice o oběhu účetních dokladů

11P

Udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro Základní
školu Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizaci.

12P

Schválení Operačního plánu zimní údržby silnic, místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v
majetku města Zlína, pro období 2020 - 2021, včetně Plánu zimní údržby města Zlína pro kalamitní stavy

13P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zpevněné plochy a
rekonstrukce hřiště Podvesná IX."

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
rozvodů a stavební úpravy nebytových prostor v domě Broučkova 292, Zlín“

15P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy na služby „Rozšíření SW FormFlow o žádanku na přepravu
a zpracování interních směrnic.“

16P

Dohoda o úhradě nákladů na úpravu projektové dokumentace

17P

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 4400160001 na vypracování projektové dokumentace a
inženýrskou činnost na akci "Zlín-Jižní Svahy, propojení Podlesí-Kocanda".

18P

Uzavření smlouvy o dílo na vybudování optického propoje mezi datovým centrem radnice a datovým
centrem Zarámí.

19P

Schválení uzavření smlouvy o roční podpoře pro aplikace Správce IT a Aktivity

20P

Schválení uzavření kupní smlouvy na prodloužení HW podpory technologického centra L. Váchy.

21P

Schválení kupní smlouvy na koupi původně zapůjčené smart city technologie Woody Scorpio WDS110tw s
fotovoltaickým panelem, který je zdrojem energie pro 2 dvojité zabudované USB zásuvky pro dobíjení
mobilních telefonů a tabletů včetně připojení k WiFi s nepřetržitou funkcí v parku Komenského, prodávající
mmcité 1 a.s., IČO: 27670864 se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice za cenu 124 043,00 Kč bez DPH

22P

Schválení dohody mezi statutárním městem Zlínem a společností Technické služby Zlín, s.r.o. o opravě
sprch v provozní budově v areálu skládky Suchý důl

23P

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Zlínem a Dopravní společností
Zlín-Otrokovice, s.r.o

24P

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Zlínem a Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Zlín

25P

Schválení uzavření smlouvy na projektovou činnost v rámci akce „Kavárna ve Zlínském klubu 204“

26P

Uzavření Smlouvy o nájmu severního průčelí Velkého kina s Městským divadlem Zlín, příspěvková
organizace na umístění velkoplošné reklamy

27P

Uzavření darovací smlouvy v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2019

28P

Smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu - obraz "Modrá krajina"

29P

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

30P

Výsledky místního referenda o otázce "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své
samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské
infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.?"

31P

Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Malenovice

32P

Schválení Ceníku pronájmu mobilních stánků a využití plochy u zlínského zámku v sadu Svobody na akci
„Svatomartinské slavnosti“

33P

Schválení záměru na pronájem celodřevěných prodejních stánků a schválení Ceníku pronájmu mobilních
stánků na akci Adventní Zlín 2020

34P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na sportovní akce pořádané v roce 2020

35P

Poskytnutí neinvestičních dotací z Ekofondu statutárního města Zlína z prostředků OŽPaZ

36P

Změna předsedy Komise životního prostředí RMZ

37P

Odvolání jmenovaného člena ZMZ pro místní část Příluky

