Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

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

Čas jednání:

Místo jednání:

10:30

míst. č. 202

Bodů: 40

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Byty - zrušení části usnesení Rady města Zlína o mimořádném přidělení bytu

4P

Byty – zrušení části usnesení, uzavření dohod o ukončení nájmu bytu, uzavření smluv o nájmu bytu a
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

5P

Rozpočtové opatření č.27/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

6P

Rozpočtové opatření č.28/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

7P

Zrušení usnesení RMZ č. 101/5R/2014 ze dne 10.3.2014 - Princip rozdělení celkového příjmu odvodů z
loterií a jiných podobných her

8P

Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky Jihomoravského kraje za účelem finanční pomoci pro
postižené obce tornádem v červnu 2021 v Jihomoravském kraji

9P

Poskytnutí finančního daru spolku Cestami proměn, z.s.

10P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Regenerace
panelového sídliště Zlín - Malenovice - 8. etapa“

11P

Výpověď Licenční smlouvy a Servisní smlouvy k výkonu práva k Software RTS a k Cenové soustavě RTS DATA

12P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Regenerace
panelového sídliště Zlín - Podhoří - část 1"

13P

Smlouva o převodu práv a povinností - GEFEST REAL s.r.o.

14P

Uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci " Zlín-Jižní Svahy,
propojení Podlesí - Kocanda"

15P

Schválení uzavření smlouvy na provedení autorského dozoru projektanta v rámci veřejné zakázky s názvem
„Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“,

16P

Schválení uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín“

17P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4400211097 akce „Oprava vozovky MK Gahurova ve Zlíně"

18P

Schválení dodatku č. 16 ke Smlouvě o zajištění úklidových prací na území statutárního města Zlína č.
4400150007

19P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Revitalizace městského
tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

20P

Uzavření dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících - „Prodloužení vodovodu k farmě Jana Machů“

21P

Schválení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí v souvislosti s akcí
„Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky – II. etapa“, k.ú. Kostelec u Zlína, adresa odběrného
místa k.ú. Kostelec u Zlína parc.č. 167/3

22P

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210107

23P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku cibulovin a hlíz pro podzimní výsadby 2021

24P

Byty - schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pasportu bytu
(dokumentace pro provádění stavby) včetně výkazu výměr a rozpočtu na akci „Úprava typického bytu do
podoby z roku 1960 v BD Zálešná I. 4057, Zlín“ a návrh řešení výplní okenních otvorů

25P

Byty - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - servis výtahu č. 4000151975 o poskytování (komplexního) servisu
výtahů

26P

Byty - dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 4000210419 na zajištění pravidelných revizí a údržby zařízení pro
odvod kouře a tepla

27P

Byt – smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro připojení bytu v
bytovém domě

28P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smluv pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Webové
stránky SMZ“

29P

Uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady
vydávané v působnosti Ministerstva vnitra.

30P

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlínem

31P

Uzavření smlouvy o výpůjčce rehabilitačního stolu Golem (inv. č.154938).

32P

Jmenování ředitele Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace, IČO: 08826391, se sídlem:
Soudní 1, 760 01 Zlín

33P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty

34P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na podporu akcí v Týdnu zdraví 2021

35P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na sportovní akce pořádané v roce 2021

36P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program: Táborové pobyty dětí v roce
2021

37P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program: Mimořádné podpory v roce 2021

38P

Zveřejnění záměru na prodej majetku - kinotechnika Velké kino

39P

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

