Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

11. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 30. 4. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

10:00

Kongresové centrum

Bodů: 37

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

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

5P

Rozpočtové opatření č. 10/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

6P

Zřízení organizační složky statutárního města Zlína Živý Zlín – kulturní agentura

7P

Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných
zařízení na území města Zlína v roce 2020

8P

Uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s.

9P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

10P

Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního
klidu

11P

Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

12P

Pozemky - uzavření darovací smlouvy

13P

Objekty, pozemky - uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, uzavření dohody o zrušení
věcného břemene, uzavření dodatku, prodej, snížení kupní ceny

14P

Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 7130, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., v k. ú. Zlín (ulice
Mostní) Zlínskému kraji

15P

BYTY - předkupní právo k bytové jednotce č. 1 v domě č.p. 1353 na ulici Zálešná XI ve Zlíně

16P

Vznik pracovněprávního vztahu mezi statutárním městem Zlínem a Mgr. Martinem Pášmou jako hlavním
koordinátorem pracovní skupiny pro koordinaci oslav Zlín 2022

17P

Změna v personálním obsazení Finančního výboru ZMZ

18P

Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Filmového fondu statutárního města
Zlína číslo 2800 19 0223 na vytvoření scénáře "Cesta do pravěku, pravěké dobrodružství".

19P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína na nájemné prostor k pravidelné kulturní
činnosti 2020

20P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2020 (Vyrovnávací platba - Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV)

21P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2020 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

22P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2020 (Režim de minimis)

23P

Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu statutárního města Zlína

24P

Systematické investiční plánování města Zlín Povinnost každoročně předkládat investiční plán města Zlín na
období 3-5 nadcházejících let na prvním jednání ZMZ. Tento investiční plán bude provázaný se strategickým
plánem města, rozpočtovým výhledem města a samozřejmě se od něj budou odvíjet základní investiční
položky rozpočtu na aktuální rok.

25P

Narovnání zacházení s investičními prostředky do životního prostředí města Zlín

26P

Urbanistický masterplan města Zlín 2050 Schválení záměru vytvořit urbanistický plán města (masterplan) s
výhledem do roku 2050. Masterplan bude tvořen v rámci (či v těsné blízkosti) strategického plánování
města Zlín, tzv. „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030“.

27P

Tvorba komplexní koncepce bydlení v součinnosti s tvorbou urbanistického masterplanu města Zlín
Navrhujeme, aby město Zlín vytvořilo komplexní urbanistický masterplan, a dle něj, či jako jeho základ,
předložilo dlouho anoncovanou strategii bydlení.

28P

Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, II.část,
za období od 10.3.2020

29P

Rozpočtové opatření č. 15/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

30P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 10 integrované strategie

31P

Pozemky - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy, uzavření kupní smlouvy,
prodej, směna

32P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program Činnost sportovních organizací v
roce 2020

33P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na rok 2020

34P

Změny ve jmenovitém složení Komise místní části Salaš, Jaroslavice a Velíková

