Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

15. schůze Rady města Zlína, konaná dne 27. 7. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 42

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky – zprostředkování výkupu pozemků pro IV. etapu skládky Suchý důl

3P

Pozemky - podání žádosti o převod pozemku

4P

Nebytové prostory - žádost o snížení výše nájmu a uzavření dodatku

5P

Nebytové prostory – dohody o provedení stavebních úprav, záměr na pronájem

6P

Dohoda o ukončení nájemních smluv

7P

BYTY - mimořádné přidělení bytů a udělení výjimek z pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech a
pravidel poskytování bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby

8P

BYTY - výpověď z nájmu bytu

9P

Byty - uzavření dohody o ukončení nájmu bytu

10P

BYTY - uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a neprodloužení smlouvy o nájmu bytu

11P

BYTY - seznamy žadatelů o pronájem městských bytů dle podaných přihlášek

12P

BYTY - souhlas s úpravami bytu č. 425 v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně

13P

BYTY - udělení souhlasu se změnou účelu užívání stavby z bytového domu o dvou bytových jednotkách na
dva rodinné domy a s tím spojeným vypořádáním bytového spoluvlastnictví za podmínky zachování
předkupního práva ve prospěch statutárního města Zlín

14P

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu ve spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Podlesí

15P

Rozpočtové opatření č.31/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

16P

Rozpočtové opatření č.32/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

17P

Dohoda o změně termínu splátek nájemného s TSZ, s.r.o.

18P

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

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rámcová smlouva na instalatérské a
topenářské práce v bytových domech a objektech v majetku statutárního města Zlína“

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy o dílo pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Renovace oken budovy radnice“

21P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Adventní Zlín 2020"

22P

Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby.

23P

Schválení uzavření smlouvy o dílo, VZMR I. kategorie na stavební práce „Stavba oplocení u víceúčelového
hřiště Zlín - Kudlov“

24P

Uzavření dohody o spolupráci v oblasti monitoringu kvality ovzduší s Českým hydrometeorologickým
ústavem

25P

Dodatek č.1 k dohodě o udělení souhlasu s užíváním budovy pro účely bufetu

26P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro tvorbu nových internetových stránek
www.zlin.eu

27P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb

28P

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování prodejního nápojového a potravinového
automatu č. 4100200305 na Stadionu mládeže ul. Hradská ve Zlíně

29P

Schválení uzavření smlouvy o zajištění společného postupu při nákupu časových předplatných jízdenek pro
zaměstnance statutárního města Zlína s Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o.

30P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací ZOO a zámek Zlín - Lešná na nákup ročních
karet a vstupenek pro zaměstnance statutárního města Zlína

31P

Schválení uzavření kupní smlouvy se společností STEZA Zlín, spol. s r. o. na nákup poukazů pro zaměstnance
statutárního města Zlína

32P

Schválení uzavření kupní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské divadlo Zlín na nákup ročního
předplatného na rok 2021 pro zaměstnance statutárního města Zlína

33P

Schválení uzavření kupní smlouvy se společností Berani Zlín, s.r.o. na nákup permanentních vstupenek na
sezonu 2020/2021 pro zaměstnance statutárního města Zlína

34P

Schválení uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.4400190034 na výkon technického dozoru stavebníka na akci
"Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření".

35P

Zrušení části 1 veřejné zakázky, rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro část 2 veřejné
zakázky v zadávacím řízení „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - bezbariérovost“, schválení
zadávacího řízení pro zrušenou část.

36P

Návrh na udělení výjimky k pořádání sportovní a kulturní akce a výjimky ze zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

37P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Louky

38P

Schválení uzavření rámcových smluv na zajištění projektu "Jubilanti města Zlína"

39P

Schválení výběru dodavatelů k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Prověření
hospodaření právnických osob zřízených a založených statutárním městem Zlínem“, rozdělenou na části 1 4

40P

DOHODA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

41P

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3400180016 na "Zpracování projektové dokumentace
na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

