Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

16. schůze Rady města Zlína, konaná dne 30. 8. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 38

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Pozemky - uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru, uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti, uzavření smluv o podmínkách a právu provést stavbu, uzavření kupní smlouvy

4P

Výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí
statutárního města Zlína za rok 2020

5P

Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2021

6P

Rozpočtové opatření č.33/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

7P

Rozpočtové opatření č.34/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

8P

Rozpočtové opatření č.35/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

9P

Přidělení finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

10P

Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMZ na projekt "Regenerace ploch Kamenec - rybník
Malenovice"

11P

Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMZ na akci "Rozšíření diskového pole (SAN) pro MP Zlín"

12P

Navýšení rozpočtu DSZO na rok 2021 vlivem neplánovaných dopadů na hospodaření, týkající se Smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby

13P

Změna č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2021 - Městské divadlo Zlín,
příspěvková organizace.

14P

Poskytnutí finančního daru oceněným nejúspěšnějším sportovcům města Zlína za rok 2019

15P

Poskytnutí finančního daru pro spolek Bratrstvo psích tlapek, z.s. a uzavření darovací smlouvy

16P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Stezka pro chodce a cyklisty,
propojení UTB - I. segment"

17P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby "Rozšíření licencí k SW GINIS"

18P

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Adventní Zlín 2021".

19P

Schválení uzavření smlouvy o úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

20P

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o "Poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací"

21P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Regenerace
panelového sídliště Zlín - Malenovice, 8. etapa"

22P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4400201192 na projektovou dokumentaci na akci
"Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelená rezidence, Kudlov"

23P

Uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení a schválení převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu

24P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného odpadu č.
3676/602/21 (N) mezi statutárním městem Zlínem a Technickými službami Zlín, s.r.o.

25P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odstranění směsného komunálního odpadu pro Rehabilitační stacionář Žlebová
1590, 760 01 Zlín.

26P

Schválení smlouvy o dílo „Dodávka a montáž 3 ks atypových lehátek pro Centrální park Jižní Svahy ve
Zlíně“.

27P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č.
3000200383

28P

Výjimka ze směrnice o tvorbě a evidenci smluv, schválení uzavření objednávky na kompletaci a roznos
hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s Českou poštou, s.p.

29P

Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Zlína, přílohy č. 1 "Organizační schéma"

30P

Odměna ředitelce Plavecké školy Zlín, příspěvkové organizace.

31P

Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Zlín - město

32P

Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Příluky, k. ú. Lužkovice a k. ú. Kudlov

33P

Volba předsedy Komise místní části Louky, odstoupení předsedy Komise místní části Malenovice a volba
předsedkyně Komise místní části Malenovice

34P

Přijetí daru (umělecké dílo Kubus) a uzavření darovací smlouvy s Mgr. Lubomírem Jarcovjákem

35P

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

36P

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

