Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

7. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 24. 10. 2019

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

obřadní síň zlínské radnice

Bodů: 20

Seznam materiálů
1

Zahájení, slib zastupitele, schválení programu

2

Vystoupení občanů

3P

Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010

4P

Rozpočtové opatření č. 37/2019 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2019

5P

Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMZ pro rok 2020 na projekt "SMART - Navigační parkovací
systém a dispečink ITS ve Zlíně"

6P

Schválení finančních prostředků projektu "Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa"

7P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2019 - 30. 6.
2019, změna č. 9 integrované strategie

8P

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí a zřízení věcných břemen

9P

Bezúplatný převod pozemků p. č. st. 7683 a p. č. st. 7893 a pozemku p. č. st. 2647, jehož součástí je
budova č. p. 3015 v k. ú. Zlín mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem

10P

Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupních smluv, uzavření darovací smlouvy,
využití předkupního práva

11P

Pozemky - uzavření kupní smlouvy, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy

12P

Pravidla pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína určených na úhradu
nákladů spojených s provozem tělovýchovných zařízení

13P

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

14P

II. kolo výběrového řízení na přidělení dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na
podporu poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2019 (od 50
000 Kč)

15P

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína - doplnění názvu akce

16P

Změny ve jmenovitém složení Komisí místních částí Velíková a Kudlov

17P

Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce objektu Mlýnská"

18P

Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína

