Návrh programu jednání Zastupitelstva města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

ZMZ

17. jednání Zastupitelstva města Zlína, konané dne 25. 3. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

9:00

Kongresové centrum Zlín

Bodů: 28

Seznam materiálů
1

Zahájení

2

Vystoupení občanů

3

Schválení programu

4P

Rozpočtové opatření č. 56/2020 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2020 v souladu s
usnesením č.33/24R/2020

5P

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

6P

Rozpočtové opatření č. 8/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021

7P

Kupní smlouva a zřízení služebnosti – Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky

8P

Pozemky - uzavření kupní smlouvy - Obchvat Zálešná

9P

Pozemky - majetkoprávní úkony

10P

Přímý prodej jednotky (bytu) č. 1089/1 v domě č. p. 1089 na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně („baťovský
čtvrtdomek“)

11P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2021 (Vyrovnávací platba - Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi
veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností vydaného MPSV)

12P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2021 (Vyrovnávací platba - Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje)

13P

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na registrované sociální služby nad 50 000 Kč na rok
2021 (Režim de minimis)

14P

Poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města Zlína na nájemné prostor k pravidelné kulturní
činnosti 2021

15P

Novelizace Pravidel pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína určený na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení

16P

Změna uvolněného a neuvolněného člena ZMZ ve funkci náměstka primátora

17P

Delegování kompetencí na náměstky primátora - aktualizace

18P

Změna ve jmenovitém složení správních rad fondů statutárního města Zlína a Pracovní skupiny pro
rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky

19P

Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci při rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky

20P

Vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu "Objekt sociální rehabilitace, Zlín"

21P

Souhlas s pořízením změny Územního plánu Zlína v části Malenovice - Riviéra

22P

Výkup pozemků na Burešově

23P

BYTY - předkupní právo k bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 3149 na ulici Zálešná V ve Zlíně

24P

Byty - přistoupení k dluhu a uznání dluhu formou notářského zápisu mezi statutárním městem Zlínem,
společností ZITTA - výtahy, s.r.o. a p. Milanem Zittou

25P

Volba přísedící u Okresního soudu ve Zlíně

26P

Vznik pracovněprávního vztahu mezi statutárním městem Zlínem a Bc. Michaelou Blahovou jako
kronikářkou místní části Velíková

