Zastupitelstvo města Otrokovice
POZVÁNKA - INFORMACE O MÍSTĚ, DOBĚ A NAVRŽENÉM PROGRAMU
3. zasedání Zastupitelstva města Otrokovice, které se bude konat
dne 13.02.2019 od 16:00 hod. v malém sálu (kinosálu) Otrokovické BESEDY
NAVRŽENÝ PROGRAM:
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Zahájení a schválení programu 3. zasedání ZMO
a) Zahájení zasedání
b) Schválení programu zasedání
c) Ustavení pracovních orgánů zasedání (ověřovatelé zápisu, volební komise)
d) Interpelace členů ZMO
Rozpočet města Otrokovice na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
Změna OZV o místních poplatcích
Zastoupení města v orgánech obchodních společností mimo VH
Výzva pro podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2019 dle § 105 zákona o sociálních
službách
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického
výkonnostního sportu v roce 2019
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu v roce 2019
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti kultury v roce 2019
Rozdělení výtěžku veřejné sbírky Otrokovice pomáhají potřebným
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Nabídka výkupu budovy č. p. 727 v k. ú. Otrokovice
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2250/14 v k. ú. Otrokovice
Pořízení změny č. 1 Územního plánu Otrokovice
Pořízení změny č. 1 Územního plánu Otrokovice – doplnění obsahu
Návrh na pořízení změny Územního plánu Otrokovice ze dne 18.09.2018
Různé – Informace o předpokládaném harmonogramu prací rekonstrukce mostu v ulici Nadjezd
Různé – Přehled rozhodnutí RMO o zřízení věcných břemen (služebností) za 2. pololetí roku
2018
Volební řád zasedání ZMO
Volba starosty, případně místostarosty a dalších nových členů rady města
Stanovení funkcí, pro které budou členové ZMO uvolněni
Podmínky výkonu funkce člena ZMO - doplnění
Závěr

Bc. Hana Večerková, DiS. v. r.
místostarostka města
Informace podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů: Ze zasedání zastupitelstva města
je v souladu s Jednacím řádem ZMO pořizován zvukový záznam, který včetně případných pronesených osobních
údajů slouží jako jeden z podkladů k vyhotovení zákonem vyžadovaného zápisu ze zasedání. Toto zpracování
osobních údajů má právní základ v čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v §
95 a § 96 zákona o obcích.
Zvukový záznam se zpřístupňuje zaměstnancům města v souvislosti s výkonem jejich práce, případně členům
zastupitelstva – ověřovatelům v souvislosti s kontrolou správnosti zápisu. Město Otrokovice nemá úmysl předávat
osobní údaje obsažené ve zvukovém záznamu do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Každý subjekt údajů má v souvislosti s pořízením zvukového záznamu, pokud obsahuje jeho osobní údaje, práva
ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu,
právo vznést námitku).
Podrobné informace ke zpracování osobních údajů, k právům subjektu údajů a k jejich uplatňování, kontaktní
údaje města Otrokovice jako správce osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
jsou uvedeny na webové adrese města Otrokovice www.otrokovice.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

