Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

24. schůze Rady města Zlína, konaná dne 7. 12. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 48

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - uzavření smluv o nájmu, dohody o ukončení výpůjčky, dohody o ukončení nájmu

3P

Byty - Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Zlína

4P

Byty - záměr na přímý prodej jednotky č. 1089/1 v domě č. p. 1089 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně
(baťovský domek)

5P

Byty - uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

6P

Byty - schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Poskytování služeb technických pracovníků ve vybraných bytových domech v majetku SMZ“

7P

Garáže – záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání.

8P

Rozpočtové opatření č.52/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č.53/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020

11P

Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s.r.o.

12P

Schválení odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu Městské divadlo Zlín, příspěvková
organizace, v roce 2020

13P

Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, za 2. pololetí 2020.

14P

Odměna ředitelce LINKY SOS Zlín, příspěvkové organizace statutárního města Zlína

15P

Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako
náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, pro rok 2021

16P

Změna účelu použití finančních prostředků pro poskytování věcných darů osobám ohroženým sociálním
vyloučením v r. 2020

17P

Obnovení provozu rozsahu MHD a zvýšení skutečné kompenzace odsouhlasené pro rok 2020

18P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Rozšíření MIS Cityware."

19P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín, kruhová křižovatka ul.
Bartošova a ul. Vodní"

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy na služby „Rozšíření licencí k SW GINIS“

21P

Schválení výběru dodavatele k uzavření Smlouvy o dílo, pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Plán
udržitelné městské mobility města Zlína“

22P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky „Modernizace parkovacího systému v podzemních garážích KCZ“

23P

Dohoda o oprávněné osobě

24P

Dohoda o narovnání a dodatek č. 11 k nájemní smlouvě s obchodní společností Nemovitosti města Zlína,
spol. s r.o.

25P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3600120002 na poskytování služeb provozování
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek eGordion.

26P

Schválení uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře a užití počítačových programů VITA
software, jejich další obnově a rozvoji

27P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400201372 na stavební práce „Dílčí oprava
vnitrobloku HONY I-Jižní Svahy I. etapa".

28P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 4400190105 na vypracování studie na akci "Parkování pod
I. segmentem Jižní Svahy".

29P

Schválení uzavření Smlouvy o odstranění směsného komunálního odpadu mezi statutárním městem Zlínem a
Technickými službami Zlín, s.r.o.

30P

Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu pro Rehabilitační stacionář Žlebová 1590, 760 01 Zlín.

31P

Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu pro Jesle, Tyršovo nábřeží 747, 760 01 Zlín.

32P

Smlouva o odstranění směsného komunálního odpadu pro Jesle, Budovatelská 4820, 760 05 Zlín.

33P

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112

34P

Uzavření rámcové kupní smlouvy na odběr palivového dříví na rok 2021

35P

Schválení smlouvy o dílo, dodávka a instalace laviček v parku u Kudlovské přehrady ve Zlíně.

36P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180 020 0101 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Revitalizace prostoru v Centrálním parku Jižní Svahy u travnatých schodů - I. etapa"
zhotovitel JASY Vsetín s.r.o.

37P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov Bystřice pod Hostýnem,
zařizovací obvod Zlín“.

38P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky klimatizace ALTERNATIVA

39P

Uzavření výhradní licenční smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Tomášem Illem

40P

Změna č. 1 Směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností

41P

Konkurs a jmenování ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se
sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín, IČO 71008012

42P

Zveřejnění záměru na prodej majetku - ozvučení Velkého kina

43P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu pro-rodinných aktivit SMZ

44P

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

45P

Příprava architektonické soutěže na dostavbu radnice ve Zlíně

46P

Souhlas s pořádáním vánočního jarmarku na náměstí Míru

47P

Zrušení výběrového řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka Kanceláře architekta města Zlína,
příspěvkové organizace

48P

Schválení soutěže, týkající se urbanistického řešení plochy pod Sportovní halou ve Zlíně.

