Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

14. schůze Rady města Zlína, konaná dne 13. 7. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 30

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory – záměr na pronájem, uzavření dodatků

3P

Byty - uzavření smluv o nájmu bytu

4P

Byty - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001721008

5P

Rozpočtové opatření č.29/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

6P

Rozpočtové opatření č.30/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

7P

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2024

8P

Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města
Zlína - neinvestiční dotace pro Sportovní klub Sokol - FK Kudlov, z.s.

9P

Obecně závazná vyhláška č. ../…., kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/V/2002 řád veřejného
pohřebiště, ve znění pozdějších předpisů

10P

Nový Řád veřejných pohřebišť statutárního města Zlína

11P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - harmonogram výzev, 40. výzva

12P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Nákup All
flash diskového úložiště pro technologické centrum statutárního města Zlína“

13P

Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí licence a Smlouvy o poskytnutí služeb

14P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na projekční práce a inženýrskou činnost veřejné zakázky „Revitalizace
přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ul. Kvítková, Zlín na pozemku p. č. st. 5379, k.
ú. Zlín“

15P

Schválení uzavření Dohody se společností Jiří Vinter s.r.o. o ukončení platnosti rámcové smlouvy instalatérské a topenářské práce v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína.

16P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Infrastruktura do
základních škol ve Zlíně – bezbariérovost, 1. část – Stavební úpravy"

17P

Uzavření dohody o poskytování vzletové a přistávací dráhy na ploše pro sportovní a létající zařízení
Slušovice, pro zkušební plochu na zajištění zkoušek z praktické jízdy motocyklů, mezi Letištěm Slušovice
s.r.o. a statutárním městem Zlínem

18P

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

19P

Podpůrné stanovisko ke zřízení waldorfské základní školy v obci Želechovice nad Dřevnicí.

20P

Souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty

21P

Schválení ceníku vstupného a pronájmů Památníku Tomáše Bati

22P

Schválení paušální částky za pronájem prostor Kongresového centra Zlín při pořádání 60. ZLÍN FILM
FESTIVALU ve dnech 01.09. - 11.09.2020

23P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na sportovní akce pořádané v roce 2020

24P

Fond mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - dotace z programu Mimořádné podpory

25P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Táborové pobyty dětí v roce
2020

26P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na podporu akcí v Týdnu zdraví 2020

27P

Poskytnutí neinvestičních dotací z Ekofondu

28P

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace společnosti FILMFEST, s.r.o.

29P

Podání žádosti o podporu z Vinařského fondu

30P

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

