Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

6. schůze Rady města Zlína, konaná dne 23. 3. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 37

Seznam materiálů
1P

Pozemky - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o
výpůjčce, uzavření smlouvy o nájmu, záměr prodat, pronajmout, vypůjčit

2P

Pozemky - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení služebnosti, smlouva o podmínkách a
právu provést stavbu

3P

Nebytové prostory - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, záměr pronajmout nebytový
prostor, výpověď z nájmu, uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN, dodatků
ke smlouvám o nájmu

4P

BYTY - uzavření dohod o ukončení nájmu bytů

5P

Byty - uzavření smlouvy o nájmu bytu - mimořádné přidělení bytu v krizové situaci

6P

Garážová stání - nájem dle seznamu č. 175, výpověď nájmu, dohoda o skončení nájmu

7P

Záměr na změnu nájemníků u garáže č. 26 v budově ev. č. 3561 na ul. Podlesí V ve Zlíně a u garáže č. 34 v
budově ev. č. 3559 na ul. Podlesí IV ve Zlíně

8P

Rozpočtové opatření č.11/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č.12/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic - ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková
organizace

11P

Udělení souhlasu s pronájmem svěřeného majetku ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

12P

Plán tvorby a čerpání fondu investic školských příspěvkových organizací, zřízených SMZ, pro rok 2020

13P

Uložení odvodu školským příspěvkovým organizacím z jejich fondu investic do rozpočtu zřizovatele v r. 2020

14P

Schválení odpisových plánů pro rok 2020 u příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem
Zlínem na úseku školství, dle přílohy č. 1.

15P

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací, zřízených SMZ, za rok 2019

16P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Zajištění vnitřní konektivity
základních škol a připojení k internetu“.

17P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Rekonstrukce objektu Mlýnská č.p. 845"

18P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Zlín - Velíková, rekonstrukce chodníku podél
silnice III/4912."

19P

Výpověď smlouvy o spolupráci.

20P

Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4400170161 na služby „Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum".

21P

Schválení dodatků ke smlouvám uzavřených s Technickými službami Zlín, s. r. o., týkajících se provozování
a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení, zajištění úklidových prací a o poskytování
služeb, na území statutárního města Zlína, na rok 2020.

22P

Schválení uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pojištění vozidel a schválení zadávacího řízení pro
podlimitní veřejnou na služby "Pojištění silničních vozidel a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na
období 2020 - 2022".

23P

Schválení smlouvy o dílo na „Rekonstrukci dětského hřiště č. 414 Zlín - Mokrá“

24P

Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z Rozhodnutí, společného povolení na E.ON Distribuce, a.s. v
rámci stavby "Občanské centrum Malenovice p.č. 694"

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo "Posouzení možností technických opatření pro zlepšení problematického
odtoku srážkových vod v lokalitě Svárovec ve Zlíně - Malenovicích".

26P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Údržba travnatých ploch v parku Komenského pro r.
2020“, zhotovitel ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín, IČO: 27718590

27P

Schválení smlouvy o dílo VZMR 1. kategorie na služby „Sečení travnatých ploch ve spodní části Gahurova
prospektu ve Zlíně pro r. 2020“, zhotovitel ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín, IČO:
27718590

28P

Schválení smlouvy o dílo „Založení letničkových záhonů z přímého výsevu včetně dodávky materiálu a
rozvojové péče na plochách veřejné zeleně“

29P

Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb "Provádění úklidu a mytí oken a dveří - objekt SMZ,
Kvítková 7176, Zlín"

30P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Oprava bronzové sochy T.G.M.

31P

Tvoříme Zlín - uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Zlín a Institute H21,
z.ú.

32P

Zrušení usnesení o schválení darovacích smluv a smlouvy o reklamě v rámci osvětové kampaně "Den Země
2020" ve Zlíně

33P

Ceník služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína

34P

Prodej vyřazených služebních vozidel, motocyklu a jízdního kola statutárního města Zlína

35P

Program regenerace Městské památkové zóny Zlín 2020

36P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Salaš a Jaroslavice

37P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na rok 2020

