Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

15. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 10. 12. 2020

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

Kongresové centrum Zlín

Bodů: 43

Seznam materiálů
1

Zahájení, slib zastupitele

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína

5P

Zpráva o činnosti finančního výboru od 22.5.2020 do 12.11.2020

6P

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

7P

Rozpočtové opatření č. 50/2020 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2020

8P

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2021

9P

Zrušení usnesení ZMZ k financování projektů ZOO, udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, schválení
ručitelského závazku, příslib financování v letech 2023 - 2032 - ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o.

10P

Spolufinancování střechy zámku Lešná v roce 2021

11P

Přidělení finančních prostředků na realizaci projektu "Projektová dokumentace na Velké kino ve Zlíně"

12P

Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky města Otrokovice na zhotovení sochy Jana Antonína Bati
v Otrokovicích

13P

Dohoda o narovnání s euroAWK s.r.o.

14P

Smlouva o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby "Silniční napojení průmyslové zóny
Zlín-východ a oprav navazujících komunikací"

15P

Úprava zadání projektu okružní křižovatky ulic Vodní, Bartošova, Trávník s důrazem na cyklistickou a pěší
dopravu

16P

Rozvoj cyklistické infrastruktury v souladu s Generelem dopravy pro město Zlín

17P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - změna č. 12 integrované strategie

18P

Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlína za uplynulé období 2016 -2020

19P

Souhlas s pořízením změny územního plánu v rozsahu části zrušené rozhodnutím Krajského soudu v Brně
63A2/2018-105- "lokalita Vršava" a v části zrušené Krajským úřadem Zlínského kraje u plochy OK.1 i.č.200

20P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína

21P

Pozemky - kupní smlouva

22P

Pozemky - majetkoprávní úkony

23P

Prodej pozemků a budovy č.p. 2730 na ulici L. Košuta ve Zlíně - Mladcové.

24P

Zrušení „Pravidel pro prominutí poplatku a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve
vlastnictví statutárního města Zlína“

25P

Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 - 2027.

26P

Novela obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol

27P

Vyřazení z účtu rozestavěnosti ORG 1465 - Vybavení řemeslné učebny ZŠ Nová cesta 268.

28P

Prominutí nesplnění počtu jednotek sociální služby denní stacionáře "Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy",
organizace NADĚJE, pobočka Zlín

29P

Novelizace Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína

30P

Změna Zřizovací listiny organizační složky Živý Zlín – kulturní agentura

31P

Nové názvy ulic a ostatních veřejných prostranství na k. ú. Malenovice

32P

Změna v personálním obsazení Finančního výboru ZMZ

33P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části Lhotka - Chlum a Komise místní části Mladcová

34P

Termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2021

35P

Návrh na pracovní nastavení činnosti komisí Rady města Zlína

36P

Přidělení finančních prostředků na realizaci akce "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně"

37P

Návrh na stanovení výše paušální částky a nejvyšší částky poskytované v souhrnu za kalendářní měsíc jako
náhrada za výdělek ušlý v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, pro rok 2021

38P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu pro-rodinných aktivit SMZ

