Zastupitelstvo města Otrokovice
POZVÁNKA - INFORMACE O MÍSTĚ, DOBĚ A NAVRŽENÉM PROGRAMU
22. zasedání Zastupitelstva města Otrokovice, které se bude konat
dne 14.12.2017 od 16:00 hod. ve velkém sále Otrokovické BESEDY
NAVRŽENÝ PROGRAM:
A)

ÚVODNÍ ČÁST

1.
2.
3.
4.

Zahájení zasedání, schválení programu 22. 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.

Rozpočet města Otrokovice na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020
Fond obnovy majetku města a rozvoje dopravní infrastruktury a jeho statut
Statut Fondu zaměstnavatele - města Otrokovice
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti kultury v roce 2018
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu v roce 2018
Podmínky výkonu funkce člena ZMO od 1.1.2018 (odměňování, cestovní náhrady)
Změna termínu v usnesení č. ZMO/319/04/13 – Územní plán Otrokovice
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Darovací smlouva s ZO ČZS Radovánky
Smlouva o narovnání škody způsobené provozní činností v rámci stavby „D 55 Otrokovice, obchvat JV“ – ŘSD
ČR
Prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti)
Prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy
Prodej pozemku parc. č. 1270/12 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Žádost o prodej pozemku části pozemku parc. č. 439/33 v k. ú. Otrokovice
Žádost o směnu pozemků v lokalitě Laziště v Otrokovicích
Různé – Zpráva o činnosti a fungování MP Otrokovice 2017
Různé – Informace o nabídce odkoupení budovy Společenského domu v Otrokovicích
Různé – Informace k problematice VaK Zlín
Různé – Přehled provedených kontrol kontrolním výborem ZMO v roce 2017

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Ukončení zasedání
Mgr. Jaroslav Budek v. r.
starosta 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)

