
 

Program a termíny schůzí RM na I. pololetí roku 2018 
 

Rada města:  

 

Stálé body jednání : 

1. Zahájení, schválení programu RM, volba ověřovatelů zápisu. 

2. Kontrola plnění usnesení z předchozích schůzí RM. 

3. Hlavní zprávy. 

4. Ostatní zprávy a návrhy na rozhodnutí. 

5. Různé, diskuse a závěr. 

 

Termín         Předkládá 

 

12.01.2018 

 Bez hlavní zprávy  

 

26.01.2018 

 Bez hlavní zprávy       

 

05.02.2018 

Zpráva o činnosti komise pro regeneraci MPZ za rok 2017  vedoucí OSÚÚPŽP 

 Návrh programu rozvoje města na rok 2018    vedoucí OSMIR 

Plán akcí a připravenost TSMS na r. 2018, ceníky    ředitel TSMS 

 Plán akcí a připravenost ZS-A na r. 2018, ceníky   ředitelka ZS-A  

 

19.02.2018 

  Ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ Fr. France   ředitelka ZUŠ 

  

05.03.2018 (poslední před ZM) 

 Výsledky inventarizace majetku města a jeho zařízení   vedoucí OSMIR 

 Program rozvoj města na rok 2018     vedoucí OSMIR 

 Zpráva o činnosti TSMS v r. 2017     ředitel TSMS 

 Zpráva o činnosti ZS-A v r. 2017     ředitelka ZS-A 

 Účetní závěrka města Slavkov u Brna k rozvahovému dni 31.12.2017 vedoucí FO 

 

19.03.2018 

 Zpráva o činnosti odd. DSA za rok 2017    vedoucí OSČŽÚ 

 Zpráva o činnosti odboru SÚÚPŽP za rok 2017    vedoucí OSÚÚPŽP 

 

03.04.2018 (úterý po Velikonocích) 

Zpráva o činnosti odd. životního prostředí za rok 2017   vedoucí OSÚÚPŽP  

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2017   vedoucí OSV 

Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2017  předseda 

Zpráva o činnosti komise pro zahraniční vztahy za rok 2017  předseda 

 

16.04.2018  
Zpráva o činnosti odd. Živnostenský úřad za rok 2017   vedoucí OSČŽÚ 

 Zpráva o činnosti odboru SČŽÚ za rok 2017    vedoucí OSČŽÚ  

 

30.04.2018 (před státním svátkem) 
Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2018  předsedkyně 

 Ceníky za úhradu služeb ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova   ředitelé ZŠ 

 Účetní závěrka města Slavkov u Brna k rozvahovému dni 31.12.2017 vedoucí FO 

14.05.2018 

Rozbor hospodaření města a jeho PO za I. čtvrtletí r. 2018  vedoucí FO 

Plnění plánů a výnosů VHČ  za I. čtvrtletí r. 2018   vedoucí OSMIR

  

 



28.05.2018 (poslední před ZM) 

Průběžné plnění programu rozvoje města      vedoucí OSMIR  

Návrh závěrečného účtu hospodaření města a jeho PO za rok 2017   vedoucí FO 

        

11.06.2018 

Bez hlavní zprávy   

 

25.06.2018 

 Program a termíny schůzí RM a ZM na II. pololetí r. 2018  tajemník MěÚ 

 

 


