Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

19. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 24. 6. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

Kongresové centrum Zlín

Bodů: 27

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Zpráva o činnosti finančního výboru od 13.11.2020 do 3.6.2021

5P

1. Závěrečný účet statutárního města Zlína za rok 2020 2. Účetní závěrka statutárního města Zlína za rok
2020

6P

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

7P

Rozpočtové opatření č.24/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

8P

Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMZ na projekt "Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD"

9P

Souhlas s rozpočtem oslavy výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu

10P

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na provoz veřejných koupališť v roce 2021

11P

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III (MAP III)

12P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - finální podoba změny č. 12 integrované strategie

13P

Obecně závazná vyhláška o pouličních uměleckých produkcích

14P

Schválení pořízení změny Územního plánu Zlína

15P

Pozemky - majetkoprávní úkony

16P

Pozemky - Dodatky ke smlouvám o právu provést stavbu a smlouvám o budoucí kupní smlouvě

17P

Pozemky - uzavření smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami - k. ú. Velíková a k. ú. Malenovice u Zlína, uzavření darovací smlouvy - k. ú. Lípa nad Dřevnicí

18P

Schválení aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice u Zlína
v části týkající se k.ú. Salaš u Zlína

19P

Založení Společenství vlastníků jednotek Podlesí IV 5348 ve Zlíně a Společenství vlastníků jednotek Podlesí
IV 5349 ve Zlíně

20P

Byty – výjimka z Pravidel pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí
je stavba v majetku statutárního města Zlína

21P

BYTY - předkupní právo k bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 1215, na pozemku st. p. č. 1263, na Zálešné VI
ve Zlíně

22P

Prominutí dlužného nájemného, nedoplatků vyúčtování služeb, nákladů spojených s vyklizením bytu,
nákladů řízení a poplatků a úroků z prodlení

23P

Zrušení usnesení o přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína

24P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína - kulturní akce/projekty v II. pololetí 2021

25P

Změna ve jmenovitém složení Správní rady Fondu zdraví statutárního města Zlína

26P

Schválení záměru vytvořit konstruktivní model komunikace města s občany

