Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

8. schůze Rady města Zlína, konaná dne 20. 4. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

obřadní síň

Bodů: 28

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření smlouvy o udělení souhlasu, uzavření smlouvy o výpůjčce, uzavření smlouvy o nájmu,
záměr vypůjčit, pronajmout, uzavřít dodatek

2P

Pozemky - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

3P

Pozemky - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu.

4P

Nebytové prostory - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, prominutí úhrady nájemného a
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání

5P

BYTY - uzavření smlouvy o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu bytu pro seniory

6P

Garáže – záměr na zveřejnění změny nájemce u garážového stání a výměny podzemního parkovacího stání

7P

Žádost o prominutí nájemného za vyhrazené parkovací stání č. 85 v podzemních garážích Kongresového
centra Zlín za měsíc duben 2020

8P

Rozpočtové opatření č. 15/2020 tab. 8 - navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č.16/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Rozpočtové opatření č.17/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

11P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku příspěvkové organizaci Městské divadlo Zlín

12P

Poskytnutí finančního daru pro Nadaci Most k domovu Zlín a uzavření darovací smlouvy

13P

Zrušení zadávacího řízení "Rekonstrukce objektu Mlýnská č.p. 845"

14P

Zrušení zadávacího řízení „Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín"

15P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Nákup All flash diskového úložiště
pro technologické centrum statutárního města Zlína.“

16P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „PD Křižovatka
ul. Mostní - ul. Březnická“

17P

Schválení uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby "Silnice II/491, III/4912: Zlín,
Velíková".

18P

Schválení uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Obměna kamerového
bodu KB11 MKDS" se společností TC servis, s.r.o.

19P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o střežení objektu Útulku Zlín, z. s., prostřednictvím PCO Městské policie
Zlín

20P

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2000 190 156 na stavební práce "Vybudování učeben
řemeslných oborů", část 1: Stavební práce

21P

Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 180 019 0075 „Dodávka 1 ks nové nepoužité spodní frézky pro
OMZ MMZ“ prodávající FELDER Group CZ s.r.o. se sídlem Jáchymovská 721, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO:
27731553

22P

Schválení uzavření Licenční smlouvy na udělení souhlasu s užitím fotografií a animace

23P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Liborem a Šárkou Schwarzovými

24P

Odměny ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

25P

Udělení souhlasu s provedením výměny výplní fasádních otvorů v rozsahu fasád celé budovy č. p. 3015 na
ulici Univerzitní ve Zlíně.

26P

Složení koordinačního výboru pro tvorbu „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín
2030“

27P

Seznámení s doručenými návrhy na "Výzvu v srdci Zlína" v rozvojovém území Březnická pod sportovní halou.

