Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

17. schůze Rady města Zlína, konaná dne 31. 8. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - výkupy v lokalitě Boněcký rybník

3P

Pozemky - Smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o budoucích směnných smlouvách a směnných
smlouvách, smlouva o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouva

4P

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

5P

Nebytové prostory - uzavření smlouvy o podnájmu, uzavření dohody o ukončení nájmu, udělení souhlasu s
umístěním sídla společnosti, záměr pronajmout nebytový prostor

6P

Rozpočtové opatření č.35/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

7P

Rozpočtové opatření č.36/2020 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočtové opatření č. 37/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

9P

Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2020

10P

Výsledky hospodaření k 30.6.2020 příspěvkových organizací, zřízených SMZ, obchodních společností a
obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína

11P

Výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí
statutárního města Zlína za rok 2019

12P

Změna č. 9 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

13P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 11 integrované strategie, Zpráva o plnění integrované
strategie za období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020

14P

Organizační zajištění tvorby a implementace "Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro
období 2021-2027"

15P

Schválení projektového záměru a podání žádosti projektu "Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" a
schválení vyčlenění finančních prostředků

16P

Prodej havarovaného služebního vozidla Odboru městské zeleně statutárního města Zlína

17P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Studie dopravní obslužnosti
areálu Svit - Zlín"

18P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce objektu
Mlýnská, č.p. 845“

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Klimatizace kanceláří
v 1. NP a 3. NP budovy radnice - MMZ".

20P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Plán
územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností Zlín“

21P

Uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem v rámci projektu IVVS ZK – Informační, vyrozumívací a
varovací systém Zlínského kraje

22P

Schválení uzavření smlouvy k zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do zastupitelstva kraje
a 1/3 senátu ČR konaných 2. a 3. 10. 2020.

23P

Schválení uzavření dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 970002-0573/08 mezi statutárním městem Zlín a Českou poštou, s.p.

24P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby "Boněcká příčka dopravní propojení silnice I/49 na ulici Vizovická a místní komunikace na ulici Peroutkovo nábřeží".

25P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava osobního výtahu v bytovém domě
na ul. Broučkova 5352, Zlín po havárii“

26P

Uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Lesy České republiky, s.p. a statutárním městem Zlínem

27P

Schválení kupní smlouvy na dodávku cibulovin.

28P

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

29P

Schválení uzavření licenční smlouvy s Wander Book s.r.o.

30P

Jmenování členů konkursní komise v souvislosti s vyhlášeným konkursem na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace

31P

Organizační zajištění tvorby Plánu udržitelné městské mobility města Zlína

32P

Schválení Provozního řádu zlínského zámku pro organizátory akcí

33P

Udělení výjimky pro Wannado, z.s. k využití prostor Stadionu mládeže, ul. Hradská ve Zlíně, pro realizaci
akce Wannado Festival 2020 a uzavření smlouvy o výpůjčce

34P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty od 1. 9. do 31. 12.
2020 - RMZ

35P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty konané od 1. 9. do
31. 12. 2020 - ZMZ

36P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - obnova a restaurování kulturních památek

37P

Schválení smlouvy o dílo na „Terénní úpravy v areálu po bývalém OC“

38P

Žádost o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

39P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace

40P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Rozšíření SW FormFlow o žádanku na přepravu a
zpracováních interních směrnic."

41P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění správy a užití
elektronických certifikátů vzdálenou formou - vzdálené podepisování a pečetění".

42P

Nebytové prostory, pozemky - záměry na pronájem nebytových prostor, záměry na výpůjčky pozemků

43P

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

44P

Schválení uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace na akci "Vybudování propojovacího
chodníku - lokalita Zelená rezidence, Kudlov"

