Zastupitelstvo města Otrokovice
POZVÁNKA - INFORMACE O MÍSTĚ, DOBĚ A NAVRŽENÉM PROGRAMU
20. zasedání Zastupitelstva města Otrokovice, které se bude konat
dne 22.09.2021 od 16:00 hod. ve velkém sálu Otrokovické BESEDY
NAVRŽENÝ PROGRAM:
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Zahájení a schválení programu 20. zasedání ZMO
a) Zahájení zasedání
b) Schválení programu zasedání
c) Stanovení ověřovatelů zápisu
d) Interpelace členů ZMO
Změna OZV o místních poplatcích
Změna OZV o obecním systému odpadového hospodářství
Zakladatelská listina společnosti Otrokovická BESEDA, s.r.o.
Individuální dotace pro Moraviaman Team, z. s.
Individuální dotace pro Rallye Zlín, spol. s r. o.
Darovací smlouva s HZS Zlínského kraje – defibrilátor
Pořízení změny č. 3 Územního plánu Otrokovice - doplnění obsahu 1
Pořízení změny č. 3 Územního plánu Otrokovice - doplnění obsahu 2
Pořízení změny č. 3 Územního plánu Otrokovice - doplnění obsahu 3
Aktualizace Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice 2014 – 2023
Projekt „Otrokovice - regenerace panelového sídliště Trávníky“, schválení projektu a jeho
financování
Prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy
Majetkoprávní vypořádání stavby “Napojení ul. Smetanova na dálniční přivaděč“
Majetkoprávní vypořádání pozemků pro úpravy a výsadbu doplňkové zeleně u hřbitova
Prodej části pozemku parc. č. 439/20 v k. ú. Otrokovice
Žádosti o prodej částí pozemku parc. č. 2412/4 v k. ú. Otrokovice
Změna termínu plnění usnesení č. ZMO/11/15/20
Vydání majetku nepatrné hodnoty městu jako vypraviteli pohřbu

RŮZNÉ
20. Přehled rozhodnutí RMO o zřízení služebností k tíži pozemků města za 1. pololetí roku 2021
21. Závěr

Bc. Hana Večerková, DiS. v. r.
starostka 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.

