Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

1. schůze Rady města Zlína, konaná dne 11. 1. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 27

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - uzavření smlouvy o nájmu, udělení souhlasu s technickým zhodnocením

3P

Záměr pronajmout pozemky a stavby za účelem provozování sportovních aktivit a doprovodných činností

4P

Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor v budově č.p. 1 na ul. Soudní ve Zlíně (zlínský zámek) a
ceník za poskytnuté vybavení a služby s tím související na rok 2021

5P

BYTY - Změna výše nájemného u nově uzavřených smluv o nájmu bytu v majetku statutárního města Zlína
od 12. 1. 2021

6P

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

7P

Byty - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu, uzavření nájemních smluv k bytům ve
spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí

8P

BYTY: Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001778868

9P

Byty - schválení příloh č. 3 a č. 4 ke kupní smlouvě o dodávce tepla uzavřené se společností Teplárna
Otrokovice a.s.

10P

Rozpočtové opatření č.1/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

11P

Změna č. 3 směrnice č. 25/SM/2017 o poskytování cestovních náhrad

12P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Dílčí analýza rizik, 44. výzva, složení Řídicího výboru IPRÚ,
vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2020

13P

Schválení nového člena koordinačního výboru pro tvorbu Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku
2030 - Zlín 2030.

14P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Údržba pozemků ve správě
Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína sečením či mulčováním v letech 2021 2023“ rozdělené na části 1 - 4

15P

Schválení výběru dodavatele k uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
agendového informačního systému CityWare, jeho další obnově a rozvoji č. 3600150024 ze dne 26. 11. 2015
na služby „Rozšíření MIS Cityware“

16P

Schválení uzavření smlouvy o dílo na generální opravu kremační pece č.2 včetně opravy vyzdívky odtahové
šachty

17P

Schválení uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách

18P

Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem na stavební práce "Rekonstrukce místnosti k
rekolaudaci spisovny MMZ - zvýšení požární odolnosti stropu v objektu na ul. Kvítková 4122-24, Zlín"

19P

výpověď smlouvy č. 3600130009 O komplexní podpoře provozu a užívání systému Portál občana uzavřené
dne 18.4.2013 se společností TESCO SW a.s.

20P

Dohoda o ukončení Smlouvy č. 3600190038 o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené dne
9.12.2019 se společností AVONET, s.r.o.

21P

Pravidla pro stanovení platu nebo mzdy ředitelům mateřských škol, základních škol a školských zařízení
zřizovaných statutárním městem Zlínem.

22P

Stanovení platu nebo mzdy ředitelům mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných
statutárním městem Zlínem.

23P

Přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Zlínem, k
čerpání mzdových prostředků z provozního příspěvku těchto příspěvkových organizací v r. 2020

24P

Zapojení do projektu "Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční
výuku".

25P

Udělení souhlasu pro Církevní základní školu a mateřskou školu ve Zlíně, IČO 49157841.

26P

Vybavení základních škol a Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín 3D tiskárnami v rámci projektu MAP II.

