Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

13. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 17. 9. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

obřadní síň zlínské radnice

Bodů: 33

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k 30.6.2020

5P

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

6P

Rozpočtové opatření č. 37/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

7P

Výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí
statutárního města Zlína za rok 2019

8P

Výsledky hospodaření k 30.6.2020 příspěvkových organizací zřízených SMZ, obchodních společností a
obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína

9P

Změna č. 9 Zřizovací listiny ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

10P

Uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb.

11P

Schválení projektového záměru a podání žádosti projektu "Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" a
schválení vyčlenění finančních prostředků

12P

Vyčlenění finančních prostředků pro Základní školu Zlín, tř. Svobody 868, příspěvkovou organizaci, na
projekt "Zpívání je to, co máme společné" v roce 2021.

13P

Odstoupení od Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu Naše Bílé Karpaty

14P

Odstoupení od Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu Za zdravým pohybem na Stezku zdraví ve
Zlíně

15P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 11 integrované strategie, Zpráva o plnění integrované
strategie za období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020

16P

Organizační zajištění tvorby a implementace "Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro
období 2021-2027"

17P

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

18P

Změna zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Česká 4790, příspěvkové organizace

19P

Obecně závazná vyhláška č. ../…., kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/V/2002 řád veřejného
pohřebiště, ve znění pozdějších předpisů

20P

Souhlas Zastupitelstva města Zlína s umístěním stavby pro bydlení na pozemcích p.č. 3701/2, 3703/2 a
3700/5 v k.ú. Zlín

21P

Pozemky - smlouvy o budoucích směnných smlouvách a směnných smlouvách, smlouva o budoucí kupní
smlouvě a kupní smlouva

22P

Pozemky - majetkoprávní úkony

23P

Pozemky - výkupy v lokalitě Boněcký rybník

24P

Byty - předkupní právo k bytové jednotce č. 1 v domě čp. 3175 na ulici Zálešná X ve Zlíně

25P

Byty - uzavření darovací smlouvy k bytové jednotce č. 4626/913 v domě čp. 4618 - 4630 na ulici Dětská ve
Zlíně

26P

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace společnosti FILMFEST, s.r.o.

27P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty konané od 1. 9. do
31. 12. 2020 - ZMZ

28P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - obnova a restaurování kulturních památek

29P

Fond mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - dotace z programu Mimořádné podpory

30P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - program Táborové pobyty dětí v roce 2020

31P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Louky

