Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

21. schůze Rady města Zlína, konaná dne 26. 10. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 33

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory, pozemky - smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouvy o výpůjčce

3P

Nebytové prostory - záměry na pronájem

4P

Pozemky - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - stavby

5P

Pozemky - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - sítě

6P

Byty - zrušení části usnesení, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, uzavření smluv o nájmu bytu a
dohod o ukončení nájmu bytu

7P

Rozpočtové opatření č.45/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočtové opatření č.46/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Udělení souhlasu zřizovatele pro ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, s provedením oprav
svěřeného majetku

10P

Změna rozsahu provozu MHD na období od 19.10.2020 po dobu uzavření škol

11P

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

12P

Úprava Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru ITI

13P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Infrastruktura do základních škol ve
Zlíně - bezbariérovost, stavební práce.“

14P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka nové sekačky beze sběru posečené hmoty s pohonem 4x4 – čelní sečení pro Odbor městské
zeleně“

15P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění
správy a užití elektronických certifikátů vzdálenou formou - vzdálené podepisování a pečetění“

16P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Klimatizace
kanceláří v 1. NP a 3. NP budovy radnice - MMZ“

17P

Odstoupení od smlouvy o dílo

18P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro ÚR, SP a provádění stavby včetně
inženýrské činnosti na akci "Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 8. etapa".

19P

Uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí na CETIN a. s. v rámci
stavby "Úprava křižovatky ul. Boněcko I. - Pančava"

20P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na služby "Náhradní výsadba a poskytování následné péče o výsadbu Padělky IV"

21P

Dohoda o úhradě nákladů na úpravu projektové dokumentace

22P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce objektu Mlýnská, č. p. 845“

23P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Rekonstrukce objektu
Mlýnská, č. p. 845"

24P

Uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících, úsek specifikován jako „Prodloužení
kanalizace Klečůvka“

25P

BYTY: Schválení uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla: Rekonstrukce elektroinstalace ve volných
bytech v bytovém domě na ul. Vodní č. p. 4201-4210 ve Zlíně.

26P

BYTY: Schválení zadávacího řízení „Poskytování služeb technických pracovníků ve vybraných bytových
domech v majetku SMZ".

27P

Smlouva o pachtu pozemku za účelem udržování sídelní zeleně

28P

Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z.s.

29P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Kusový nábytek Obvodní knihovna JS Okružní

30P

Schválení uzavření kupní smlouvy na nákup smaltovaných hrnků na akci Adventní Zlín 2020

31P

Uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo na zajištění akce "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města
Zlína za rok 2019"

32P

Schválení výjimky pro stavbu "Studna v sadu Svobody" ze zákazu provedení výkopu v ploše veřejné zeleně
se zvýšenou ochranou, vymezené Pravidly pro nakládání s veřejnou zelení v majetku statutárního města
Zlína

33P

Stanovení platu ředitelce Základní školy Zlín, Okružní 4685, příspěvkové organizace.

