Zastupitelstvo města Otrokovice
POZVÁNKA - INFORMACE O MÍSTĚ, DOBĚ A NAVRŽENÉM PROGRAMU
5. zasedání Zastupitelstva města Otrokovice, které se bude konat
dne 19.06.2019 od 16:00 hod. ve velkém sálu Otrokovické BESEDY
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zahájení a schválení programu 5. zasedání ZMO
a) Zahájení zasedání
b) Schválení programu zasedání
c) Stanovení ověřovatelů zápisu
d) Interpelace členů ZMO
OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV o veřejném pořádku
Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2018
Účetní závěrka města Otrokovice za rok 2018
Investiční dotace pro OB na pořízení vozidla
Neinvestiční dotace na ostatní službu v sociální oblasti
Dotace v oblasti mládežnického výkonnostního sportu v roce 2019
Individuální dotace pro Rallye Zlín, spol. s r. o.
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Darovací smlouva s Gymnáziem Otrokovice
Pořízení změny č. 2 Územního plánu Otrokovice - doplnění obsahu, fyzická osoba
Pořízení změny č. 2 Územního plánu Otrokovice - doplnění obsahu, Eliprim specialist s. r. o.
Pořízení změny č. 2 Územního plánu Otrokovice - doplnění obsahu, Lidl Česká republika v. o. s.
Prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy
Prodej pozemků v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“
Zpětný převod pozemků parc. č. 1473/13, parc. č. 1473/14, parc. č. 1520/25 a parc. č. 1520/26
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2812/6 a 2812/61 v k. ú. Otrokovice
Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku parc. č. 2812/11 v k. ú. Otrokovice
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 41/1 v k. ú. Otrokovice pro stavbu bytového domu
Souhlasné prohlášení o vzniku práva ke stavbě
Výkup pozemků pro realizaci stavby „Základní technické vybavení lokalita Laziště, Otrokovice“
Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby „Zástavba RD Prostřední Otrokovice“
Zřízení služebnosti ve prospěch města Otrokovice v rámci stavby „Otrokovice, lokalita Bahňák,
protipovodňová opatření“
Aktualizace Plánu obnovy majetku města
Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám - budova č. p.
1465, 1466 a č. p. 1467, 1468
Různé - Výroční zpráva MěÚ Otrokovice za rok 2018
Různé - Informace k řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Různé - Informace o činnosti SENIORu Otrokovice, p. o., v oblasti činností obsažených v
interpelacích na ZMO 10.04.2019
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.

