Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

16. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 11. 2. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

Kongresové centrum

Bodů: 25

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Cena města Zlína za rok 2020

5P

Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období
prosinec 2020

6P

Rozpočtová opatření schválená v RMZ dle usnesení 9/9Z/2007, doplněného usnesením 5/25Z/2010, období
leden 2021

7P

Rozpočtové opatření č. 3/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

8P

Schválení uzavření smlouvy o úvěru

9P

Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně

10P

Auditované výsledky hospodaření společnosti Berani Zlín, s.r.o.

11P

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé místní části statutárního města Zlína v roce 2021

12P

Přidělení finančních prostředků na realizaci "Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín"

13P

Dodatek č.4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o
kompenzaci za tyto služby

14P

Smlouva o společném postupu zadavatelů za účelem realizace zadávacích řízení na výběr Zhotovitele
veřejně prospěšné zakázky "Okružní křižovatka na silnici III/49018,Zlín-Kocanda (ulice Okružní) a točny
MHD".

15P

Integrovaný plán rozvoje území Zlín - vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví za rok 2020

16P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína (3ks žádostí bez usnesení z 15. ZMZ)

17P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína - žádosti doručené po termínu

18P

Omezení předkládání žádostí na změny územního plánu

19P

Pozemky - majetkoprávní úkony

20P

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

21P

Změna ve jmenovitém složení Správních rad Fondu mládeže a tělovýchovy a Kulturního fondu statutárního
města Zlína

22P

Změna v personálním obsazení Kontrolního výboru ZMZ

23P

Návrh na změnu v obsazení pracovní skupiny pro rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

24P

Odstoupení předsedkyně Komise místní části Louky

