Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

14. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 22. 10. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

obřadní síň zlínské radnice

Bodů: 23

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Dohoda o narovnání a Smlouva o správě společné věci s Bytovým družstvem Podlesí

5P

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

6P

Rozpočtové opatření č. 42/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

7P

Schválení záměru na přijetí úvěru pro statutární město Zlín

8P

ZOO a zámek Zlín - Lešná - Dodatek č. 1 ke smlouvě o investičním příspěvku

9P

Vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu ZŠ Štípa"

10P

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné

11P

Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

13P

Pozemky - smlouva o budoucí směnné smlouvě a směnná smlouva

14P

Pozemky - majetkoprávní úkony

15P

Nebytové prostory – uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu

16P

Schválení Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Zlína v části týkající se
k.ú. Salaš u Zlína

17P

Dotace na projekt „Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní Svahy, Zlín“

18P

Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína pro rok 2021 na zajištění
financování realizace projektu "Autentický Zlín"

19P

Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Malenovice

20P

Odvolání jmenovaného člena ZMZ pro místní část Příluky

21P

Výsledky místního referenda o otázce "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své
samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské
infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.?"

