Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

18. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 6. 5. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

Kongresové centrum Zlín

Bodů: 29

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Volba přísedícího u Okresního soudu ve Zlíně

5P

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

6P

Rozpočtové opatření č. 15/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

7P

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a
sportovních zařízení na území města Zlína v roce 2021

8P

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

9P

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace společnosti FILMFEST, s.r.o.

10P

Plán dopravní obslužnosti pro území měst Zlín a Otrokovice a obcí Bělov, Želechovice nad Dřevnicí a
Hvozdná na období 2021 - 2027

11P

Pozemky - uzavření kupních smluv a smlouvy o zrušení věcného břemene užívání ,,Malenovice - oprava
chodníku v ulici Bezručova"

12P

Pozemky - majetkoprávní úkony

13P

Nebytové prostory - zrušení usnesení o uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu

14P

Družstevní bydlení Zlín – aktuální informace o postupu prací na založení Bytového družstva Slanice

15P

Byty – prodej bytových jednotek v domech č. p. 5348 a 5349 a spoluvlastnických podílů na společných
částech domu a pozemku na ul. Podlesí IV ve Zlíně

16P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 5348/233 v domě č. p. 5348 na ul. Podlesí IV ve Zlíně

17P

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

18P

Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu

19P

Novela vyhlášky o nočním klidu

20P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program: Činnost sportovních organizací
v roce 2021

21P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína - program: Mimořádná podpora

22P

Dotace z Fondu zdraví statutárního města Zlína na rok 2021

23P

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína na podporu poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2021 (nad 50 000 Kč)

24P

Změna ve jmenovitém složení Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry

25P

Změna Stanov obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

26P

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., delegování zástupce statutárního města Zlína
na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561

27P

Změna č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Zlína

