Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

2. schůze Rady města Zlína, konaná dne 25. 1. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 45

Seznam materiálů
1P

Byty - záměr na přímý prodej jednotek č. 5348/233 a č. 5348/331 v domě č. p. 5348 na ul. Podlesí IV ve
Zlíně

2P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytu

3P

Garáže - výpovědi nájmu garážových stání

4P

Rozpočtové opatření č.2/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

5P

Rozpočtové opatření č. 3/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

6P

Schválení uzavření smlouvy o úvěru

7P

Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně

8P

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2021

9P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10P

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

11P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína

12P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína

13P

Omezení předkládání žádostí na změny územního plánu

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Změna Územního plánu Zlína
č. 4".

15P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace městského
tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

16P

Schválení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Vybavení odborných učeben pro
10 základních škol ve Zlíně“.

17P

Schválení uzavření smlouvy o dílo "Posouzení vlivů Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 –
Zlín 2030 na životní prostředí".

18P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na služby spočívající ve vytvoření "URBANISTICKÉHO MODELU BŘEZNICKÁ"
pro potřeby urbanistické soutěže s názvem „Březnická, Zlín - nová městská čtvrť“

19P

Schválení uzavření smlouvy o dílo "Provedení exteriérových a interiérových vizualizací projektu Zlín Rekonstrukce zimního stadionu Luďka Čajky"

20P

Schválení uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 4400190083 na vypracování projektové dokumentace a
zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín, Prštné - úprava Návsi".

21P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín, ul. Podlesí V, úprava parkoviště"
(prodloužení 5ti vybraných parkovacích míst v lokalitě-parkování dodávek).

22P

Dodatek č.4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o
kompenzaci za tyto služby

23P

Dohoda o předčasném užívání stavby Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa 3a) na pozemcích p. č.
1215/6, 1216/3, 1242/1, 1243, 1102, 1103/5, 1028/1, 1028/2, 1347, 1216/6, 1022/4, 1024/1, 1273, 1160 v
k. ú. Štípa a na pozemku p. č. 1225/6 v k. ú. Kostelec u Zlína

24P

Schválení změny přílohy č. 3 Smlouvy o poskytování služeb v rámci komplexního systému nakládání s
odpady s Technickými službami Zlín, s.r.o.

25P

Schválení změny přílohy č. 4 Smlouvy o poskytování služeb v rámci komplexního systému nakládání s
odpady s Technickými službami Zlín, s.r.o.

26P

Pověření k plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů

27P

Schválení darovací smlouvy, dárce Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČO: 49454561, předmět daru pítko na
p.č. 2144/79 k.ú. Zlín včetně vodoměrné šachty s umístěným vodoměrem

28P

Byty - schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Demolice bývalé ubytovny na ul. Gahurova ve
Zlíně“

29P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - „Zajištění vnitřní konektivity základních škol a
připojení k internetu“ č. 3600200128 ze dne 20.7.2020

30P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě „SW pro automatizované zpracování dopravních
přestupků" č. 3600200031 ze dne 10. 1. 2019

31P

Schválení provedení zastínění oken domu č.p. 820 na ul. Pasecká ve Zlíně

32P

Rámcová smlouva o spolupráci s FMK UTB

33P

Návrh na změnu v obsazení pracovní skupiny pro rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

34P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína

35P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína

36P

Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru ZMZ

37P

Zpráva o činnosti komisí RMZ, výborů ZMZ a správních rad fondů statutárního města Zlína v roce 2020

38P

Změny ve jmenovitém složení komisí Rady města Zlína

39P

Změna ve jmenovitém složení Komise dopravní Rady města Zlína

40P

Odstoupení předsedkyně Komise místní části Louky

41P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2021 ZMZ

42P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2021 RMZ

