Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

7. schůze Rady města Zlína, konaná dne 12. 4. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Pozemky - záměr darovat pozemek - obec Lípa

3P

Nebytové prostory - schválení pravidel pro snížení nájemného, uzavření smluv o nájmu, uzavření dohody o
narovnání, uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor

4P

Družstevní bydlení Zlín – aktuální informace o postupu prací na založení Bytového družstva Slanice

5P

Byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu a uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

6P

Byty - mimořádné přidělení bytů a uzavření smluv o nájmu bytu

7P

Byty - změna nájemce bytu ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

8P

Rozpočtové opatření č.13/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

9P

Rozpočtové opatření č.14/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

10P

Rozpočtové opatření č. 15/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

11P

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a
sportovních zařízení na území města Zlína v roce 2021

12P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín

13P

Priority místní části Klečůvka pro rok 2021

14P

Schválení Plánu dopravní obslužnosti pro území měst Zlín a Otrokovice a obcí Bělov, Želechovice nad
Dřevnicí a Hvozdná na období 2021 - 2027

15P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - revize 44. výzvy

16P

Změna na pozici manažera IPRÚ/ITI

17P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace území Díly III IV.- Morysovy domy - 2. etapa“

18P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění výkonu
zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním dialogem na Zajištění nakládání s komunálním
odpadem statutárního města Zlína"

19P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka nového
komunálního traktoru s příslušenstvím pro Odbor městské zeleně MMZ"

20P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Pořízení zásahového
osobního automobilu pro JPO II/1 Zlín-Prštné."

21P

Schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo k veřejné zakázce na služby "Vypracování projektové
dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín Prštné"

22P

Schválení uzavření smlouvy na realizaci stavby "Přechod pro chodce ulice Vršava I-Zlín"

23P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby
včetně inženýrské činnosti na akci "Lávka Z12 přes Dřevnici, Zlín - Příluky, ulice Přístav".

24P

Schválení uzavření smlouvy o dílo "Dopracování stávajícího prototypu zastřešení" v rámci akce "Revitalizace
městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

25P

Uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu na pronájem nebytových prostor

26P

Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provozu kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního
města Zlína

27P

BYTY: Schválení uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o dílo č. 4000205048 na stavební práce
„Rekonstrukce elektroinstalace ve volných bytech v bytovém domě na ul. Vodní 4201-4210 ve Zlíně“

28P

Schválení smlouvy o dílo na služby „Ošetření travnatých ploch ve spodní části Gahurova prospektu pro r.
2021“.

29P

Schválení smlouvy o dílo „Založení letničkových záhonů z přímého výsevu včetně dodávky materiálu a
rozvojové péče do 31. 10. 2021 na plochách veřejné zeleně“.

30P

Uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi statutárním městem
Zlín a Českou poštou, s.p.

31P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění vybavení Obvodní knihovny Malenovice.

32P

Uzavření koprodukční smlouvy na vytvoření dokumentárního audiovizuálního díla s názvem "Sametový Zlín"

33P

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace společnosti FILMFEST, s.r.o.

34P

Udělení souhlasů se zapojením mateřských a základních škol do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji V.

35P

Novela vyhlášky o nočním klidu

36P

Obecně závazná vyhláška o pouličních uměleckých produkcích

37P

Volba přísedícího u Okresního soudu ve Zlíně

38P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program: Činnost sportovních organizací
v roce 2021

39P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program: Činnost sportovních organizací
v roce 2021

40P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2021 (nad 50 000 Kč)

41P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2021 (do 50 000 Kč)

42P

Obecně závazná vyhláška č. ../...., kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku
z pobytu

43P

Schválení smlouvy „Zpracování sociálního výzkumu týkající se image a identity města Zlín optikou
rezidentů a obyvatel ČR".

