Zastupitelstvo města Otrokovice
POZVÁNKA - INFORMACE O MÍSTĚ, DOBĚ A NAVRŽENÉM PROGRAMU
20. zasedání Zastupitelstva města Otrokovice, které se bude konat
dne 21.09.2017 od 16:00 hod. ve velkém sále Otrokovické BESEDY
NAVRŽENÝ PROGRAM:
A)

ÚVODNÍ ČÁST

1.
2.
3.
4.

Zahájení zasedání, schválení programu 20. zasedání ZMO
Stanovení ověřovatelů zápisu, informace o ověření zápisu z min. zasedání ZMO
Interpelace členů ZMO
Stanoviska občanů k projednávaným zprávám

B)

PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Individuální investiční dotace pro TJ Jiskra Otrokovice, z. s.
Individuální dotace pro Rallye Zlín, spol. s r. o.
Prodloužení obslužné komunikace Otrokovice – ZPS
Aktualizace Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice 2014-2023
Čestné občanství města Otrokovice I
Čestné občanství města Otrokovice II
Změna ve složení finančního výboru ZMO
Vyřazení nefunkčního majetku z evidence města
Nabytí části pozemku parc. č. 438/285 v k. ú. Otrokovice
Majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží v lokalitě Štěrkoviště
Směna části pozemku parc. č. 429/12 a 429/136 za část pozemku parc. č. 429/141 v k. ú. Otrokovice
Majetkoprávní vypořádání směnou pozemků v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Směna části pozemku parc. č. 1270/26, 1239/8 za části pozemku parc. č. 1270/25 vše v k. ú. Kvítkovice u
Otrokovic
Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby „Rezidence u Dřevnice“
Prodej pozemků v lokalitě u sportovního areálu Trávníky
Různé - Přehled rozhodnutí RMO o zřízení věcných břemen (služebností) za 1. pololetí roku 2017
Různé - Informace k problematice VaK Zlín

14.
15.
16.
17.

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Ukončení zasedání
Mgr. Jiří Veselý v. r.
místostarosta města

Informace podle § 11 odst. 1 a 5 zákona o ochraně osobních údajů: Ze zasedání je v souladu s Jednacím řádem
ZMO pořizován zvukový záznam, který slouží jako jeden z podkladů k vyhotovení zápisu ze zasedání. Zvukový
záznam se zpřístupňuje zaměstnancům města v souvislosti s výkonem jejich práce, případně členům zastupitelstva
– ověřovatelům v souvislosti s kontrolou správnosti zápisu. Každý přítomný má v souvislosti s pořízením
zvukového záznamu, pokud obsahuje jeho osobní údaje, práva ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů
(požádat o vysvětlení, uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů)

