
 

Termíny a program schůzí RM  

na I. pololetí roku 2023 
 

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 

 

09.01.2023 

 Bez hlavní zprávy  

 

23.01.2023 (T pro předkládání zpráv do ZM) 

 Plnění usnesení ze zasedání ZM      tajemník MěÚ 

 Soubor rozpočtových opatření      vedoucí FO  

     

06.02.2023  

Přehled stížností za IV. čtvrtletí roku 2022    tajemník MěÚ 

Zpráva o činnosti komise pro regeneraci MPZ za rok 2022  vedoucí OSÚÚPŽP 

Plán akcí a připravenost TSMS na r. 2023, ceníky    ředitel TSMS 

 Plán akcí a připravenost ZS-A na r. 2023, ceníky   ředitelka ZS-A  

 

20.02.2023 

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

  

06.03.2023 

 Zpráva o činnosti TSMS v roce 2022     ředitel TSMS 

 Zpráva o činnosti ZS-A v roce 2022     ředitelka ZS-A 

 

20.03.2023 (T pro předkládání zpráv do ZM) 

Plnění usnesení ze zasedání ZM      tajemník MěÚ 

Zpráva o činnosti odd. DSA za rok 2022    vedoucí OSČ 

 Zpráva o činnosti odboru SÚÚPŽP za rok 2022    vedoucí OSÚÚPŽP 

 Soubor rozpočtových opatření      vedoucí FO 

 Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2022  vedoucí FO 

 Účetní závěrky PO města Slavkov u Brna za účetní rok 2022  vedoucí FO 

 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol    vedoucí FO 

 Návrh nové obecně závazné vyhlášky o nočním klidu   tajemník MěÚ 

 Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města na rok 2023 vedoucí SV 

 Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2023  vedoucí OSÚÚPŽP 

 Zástupci města na VH VaK Vyškov, a. s. a Respono, a. s.  odbor VV 

  

 

03.04.2023      

Zpráva o činnosti odd. životního prostředí za rok 2022   vedoucí odd. ŽP  

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2022   vedoucí OSV 

Zpráva o činnosti senior taxi      vedoucí OSV 

Zpráva o činnosti komise pro životní prostředí za rok 2022  předseda 

 

17.04.2023  

Zpráva o činnosti živnostenského úřadu za rok 2022         vedoucí odd. ŽÚ 

 Zpráva o činnosti odboru SČ za rok 2022    vedoucí OSČ 

  

24.04.2023  
 Přehled stížností za I. čtvrtletí roku 2023    tajemník MěÚ 

Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2022  vedoucí OSČ 

 Ceníky služeb ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova na šk. rok 2023/2024 ředitelé ZŠ 



 

 

15.05.2023  

Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2022   vedoucí FO 
 (15 dnů vyvěšení/zveřejnění před ZM) 

 

29.05.2023  (T pro předkládání zpráv do ZM) 

 Plnění usnesení ze zasedání ZM      tajemník MěÚ 

Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí r. 2023 vedoucí FO 

Rozbory hospodaření VHČ  za I. čtvrtletí r. 2023   vedoucí SBTH 

Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“ – odbor VV 

Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora činností organizací pracujících s mládeží“  

- odbor VV         

        

12.06.2023 

 Program a termíny schůzí RM a ZM na II. pololetí r. 2023  tajemník MěÚ  

 

26.06.2023 

 Bez hlavní zprávy     

 


