Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

2. schůze Rady města Zlína, konaná dne 20. 1. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst.č. 202

Bodů: 49

Seznam materiálů
1P

Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, využití předkupního práva, uzavření dodatku, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, záměr prodat, pronajmout,
vypůjčit

2P

Schválení ceníku pro krátkodobé využití nebytových prostor (pronájmy místnosti do 48 hodin) a svěření
pravomoci obecnímu úřadu o uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 1 na ul. Soudní 1
ve Zlíně (zlínský zámek) na rok 2020

3P

NEBYTY - záměr na pronájem nebytových prostor, zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu prostor sloužících
podnikání, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání

4P

Pozemky - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků

5P

Zrušení části usnesení Rady města Zlína č. usn. 50/25R/2019 ze dne 16.12.2019 a schválení nového
usnesení ve věci uzavření smlouvy o nájmu bytu

6P

Uzavření kupní smlouvy k bytu v domě č. p. 5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně a k podílu na zastavěném
pozemku a společných částech domu

7P

Úhrada nákladů za energie a služby poskytované v souvislosti s užíváním garáží v domě č. p. 5302 na ul.
Podlesí IV ve Zlíně

8P

Rozpočtové opatření č.2/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Rozpočtové opatření č. 3/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

10P

Vyřazení z účtu rozestavěnosti

11P

Pokračování v investičních akcích

12P

Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s.r.o.

13P

Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené v
příspěvkové organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná, IČO: 00090026

14P

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz některých linek MHD ze strany Zlínského kraje

15P

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o
kompenzaci za tyto služby

16P

Udělení souhlasu a přidělení finančních prostředků na investiční projekt "Školní zahrada".

17P

Žádost o dofinancování zvýšených nákladů sociálních služeb, které poskytuje organizace Za sklem o.s.

18P

Žádost o poskytnutí finančního daru organizaci ABAPO trade, s.r.o.

19P

Prominutí pohledávky společnosti korporace ScioŠkola - základní škola, s.r.o.

20P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - 37.-39. výzva, vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2019

21P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

22P

Zrušení Směrnice č. 1/2012 O veřejné podpoře a podpoře malého rozsahu (de minimis), schválení nové
Směrnice č. x/SM/2020 O veřejné podpoře a podpoře malého rozsahu (de minimis).

23P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce školní jídelny
Hradská 5189, Zlín“

24P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Odstranění stavby U
Slanice č.p. 264, Zlín"

25P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Obnova zařízení firewall"

26P

Schválení výběru dodavatele k uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
agendového informačního systému CityWare, jeho další obnově a rozvoji č. 3600 15 0024 ze dne 26. 11.
2015 na služby „Rozšíření SW o vazbu na IS Scarabeus firmy INIT technology“

27P

Souhlas s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacích řízení na
výběr zhotovitele veřejné zakázky "Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín-Kocanda (ulice Okružní) a
točny MHD".

28P

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400190089 na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice"

29P

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod ze skládky odpadů Suchý důl

30P

Schválení smlouvy o dílo „Těžba a přibližování kůrovcové mýtní nahodilé těžby v celkovém objemu max.
3000 m3 na lesním majetku SMZ porost 103G8“, zhotovitel Martin Láník, místo podnikání Pod Zámkem 271,
Pohořelice, 763 61 Napajedla, IČO: 75319420

31P

Schválení uzavření Dohody se společností REDAL AKTIV CZ s.r.o. o ukončení platnosti rámcové smlouvy na
opravy a údržbu v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína a schválení výběrového řízení
„Rámcová smlouva – rekonstrukce, opravy a údržba bytů, nebytových prostor a garáží ve vlastnictví
statutárního města Zlína“

32P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb „Poskytnutí závodního stravování pro
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína“ č. smlouvy 180 017 024

33P

Schválení uzavření Dohody o narovnání

34P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s.

35P

Uzavření smlouvy o výpůjčce makety letadla Junkers F13

36P

Schválení uzavření Smlouvy o udělení souhlasu s užitím archivních materiálů ve filmu Zlínský klenot

37P

Schválení uzavření Licenční smlouvy na udělení souhlasu s užitím zvukově obrazového záznamu ve filmu
Zlínský klenot

38P

Novelizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Zlína

39P

Měsíční odměna za výkon funkce pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Zlína

40P

Stanovení platu ředitelům mateřských škol a základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

41P

Stanovení platu ředitelce Linky SOS, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Zlínem

42P

Jmenování pracovní skupiny pro koordinaci oslavy Zlín 2022

43P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2020 RMZ

44P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2020 ZMZ

45P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Louky

46P

Harmonogram konání veřejných setkání Rady města Zlína s občany místních částí a lokalit města Zlína na
rok 2020

47P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění služeb v rámci dodání elektronických knih CCS Carnet do
referentských služebních vozidel SMZ.

48P

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2020

