Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

9. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 13. 2. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

obřadní síň zlínské radnice

Bodů: 28

Seznam materiálů
1

Zahájení, schválení programu

2

Vystoupení občanů

3P

Cena města Zlína za rok 2019

4P

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zlína za období 12/2018-12/2019

5P

Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období
19.11.2019 - 31.12.2019

6P

Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období
leden 2020

7P

Rozpočtové opatření č. 3/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Vyřazení z účtu rozestavěnosti

9P

Pokračování v investičních akcích

10P

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

11P

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2020

12P

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o
kompenzaci za tyto služby

13P

Prominutí pohledávky společnosti korporace ScioŠkola - základní škola, s.r.o.

14P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví za rok 2019

15P

Měsíční odměna za výkon funkce pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Zlína

16P

Uzavření kupní smlouvy k bytu č. 315 v domě č. p. 5302 na ul. Podlesí IV ve Zlíně a k podílu na zastavěném
pozemku a společných částech domu

17P

BYTY - předkupní právo k bytové jednotce č. 2 v domě čp. 1231 na ulici Zálešná VII ve Zlíně

18P

Informace o postupu prací na projektu „Družstevní bydlení Zlín“

19P

Objekty, pozemky - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, využití předkupního práva, prodej

20P

Pozemky - uzavření kupní smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s
omezujícími podmínkami, smlouvy o budoucí směnné smlouvě a následně směnné smlouvy, smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

21P

Pozemky - uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zrušení věcného břemene

22P

Pozemky - bezúplatný převod pozemní komunikace a pozemků v lokalitě "ZTV U Doleček'' ve Štípě''

23P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v I. pololetí 2020

24P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Louky

25P

Žádost o dofinancování zvýšených nákladů sociálních služeb, které poskytuje organizace Za sklem o.s.

26P

Schválení Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu "Naše Bílé Karpaty" z programu "Intereg V-A
Slovenská republika - Česká republika a vyčlenění finančních prostředků

27P

Uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu "Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve Zlíně"
v rámci podání žádosti o podporu z programu "Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika" a
pověření podpisem této dohody

