Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

1. schůze Rady města Zlína, konaná dne 10. 1. 2022

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 25

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Smlouva o výpůjčce (Živý Zlín - kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace)

4P

Byty - udělení výjimky z Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž
součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína ohledně prodeje jednotky (bytu) č. 5348/331 v
domě Podlesí IV 5348 ve Zlíně

5P

Byty – uzavření smluv o nájmu bytů a uzavření dohod o ukončení nájmu bytů

6P

Byty - schválení příloh č. 3 a č. 4 ke kupní smlouvě o dodávce tepla uzavřené se společností Teplárna
Otrokovice a.s. na rok 2022

7P

Byty – smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro připojení bytu

8P

Rozpočtové opatření č.1/2022 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2022

9P

Rozpočtové opatření č. 2/2022 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2022

10P

Změna č. 4 směrnice č. 25/SM/2017 o poskytování cestovních náhrad

11P

Schválení smlouvy o internetovém bankovnictví s Oberbank AG

12P

Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 3800200005, jejímž předmětem je zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027".

13P

Uzavření servisní smlouvy na servis a opravy automatických dveří v budově M. Knesla 4056, 760 01 Zlín.

14P

Schválení rámcové kupní smlouvy na odběr palivového dříví na r. 2022

15P

Schválení výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce a
cyklisty, propojení Čepkov – Jižní Svahy“

16P

Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

17P

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

18P

Přehled udělených souhlasů školským příspěvkovým organizacím, zřízeným statutárním městem Zlínem, k
čerpání mzdových prostředků z provozního příspěvku těchto příspěvkových organizací v r. 2021

19P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty -

20P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty -

21P

Nabytí majetku nepatrné hodnoty -

22P

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

23P

Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s.r.o.

24P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“

25P

Schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Oprava bytů v BD Vodní 4201-4210 ve Zlíně“

