Termínový plán jednání rady města na rok 2011
zasedání – středa od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, dle potřeby se zasedání uskuteční
v jednotlivých příspěvkových organizacích zřizovaných Městem Kojetín nebo v místních částech
Kovalovice, Popůvky (program jednání pak bude doplněn o problematiku zařízení či místní části)
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Obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2011
zpracuje

předkládá

Rozpracování usnesení ZM
Návrh rozpočtu na rok 2011
Organizační zajištění ZM
Poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
Stanovení odměn a dalších peněžitých plnění neuvolněným
členům ZM na rok 2011

tajemnice
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místostarostka
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starosta
tajemnice

tajemnice
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Jmenování členů komisí RM
Kontrola plnění usnesení ZM
Zpráva o plnění Komunitního plánu
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Bc.Přehnalová
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09.02.2011
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2.
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4.

Rozpracování usnesení ZM
Hodnocení úrovně výkonu státní správy za rok 2010
Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP a
PČR v r. 2010
Plány činnosti komisí na rok 2011

23.02.2011
1.
2.
3.

Zpráva HIK-vyhodnocení inventarizace majetku města –
rok 2010
Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2010

4.

Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2009,plán práce
MěKS na rok 2011
Zpráva o průběhu KPSS

5.

Výroční zpráva o činnosti CSS za r.2010
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Zpráva o činnosti ŠJ Kojetín za rok 2010,informace o
stanovení výše stravného
Organizační zajištění zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení ZM
Vyhodnocení rozpočtového provizoria
Poskytnutí dotací podle § 85 zákona o obcích - návrh
Hospodaření města za rok 2010-závěrečný účet
Návrh na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2011
a osobností v oblasti sportu
Zpráva o realizaci investičních akcí v r. 2010 a o přípravě
investičních akcí na r.2011
Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2010
Zpráva o požadavcích na jízdní řády ČSAD a ČD
2010/2011
Zpráva o ztrátovosti autobusové dopravy za r. 2010
Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v r.2010
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13.04.2011
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Rozpracování usnesení ZM
Valná hromada fy Pivovarský hotel s.r.o.
- hospodaření fy za rok 2010,včetně auditu
- roční uzávěrka a návrh na rozdělení zisku
- návrh plánu činnosti na r.2011

27.04.2011
1.

2.
3.
4.

Valná hromada fy Technis spol. s r.o.
- hospodaření fy Technis za r. 2010,včetně auditu
- roční uzávěrka a návrh na rozdělení zisku
- návrh plánu činnosti na r. 2011
Vyhodnocení topné sezóny 2009/2010
Hospodaření města za I.čtvrtletí 2011
OZV o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Technis spol. s r.o.

jednatel fy

Technis spol. s r.o.
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11.05.2011
1.
2.

Vyhodnocení divadelní přehlídky
Organizační zajištění Kojetínských hodů 2011

25.05.2011

08.06.2011
1.
2.

Organizační zajištění ZM
Kontrola plnění usnesení ZM

13.07.2011
1.
2.
3.
4.

Rozpracování usnesení ZM
Hodnocení úrovně výkonu státní správy za 1.pol. 2011
Příprava Kojetínských. hodů - informace
Kontrola plnění usnesení ZM

10.08.2011
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení ZM
Organizační zajištění zasedání ZM
Hospodaření města za I.pololetí 2011
Zpráva o stavu pohledávek města k 30.6.2011

24.08.2011

07.09.2011
1.
2.
3.
4.
5.

Příprava inventarizace majetku města za rok 2011
Vyhodnocení Kojetínských hodů
Jmenování komise pro přípravu rozpočtu na r. 2012
Kontrola plnění usnesení ZM
Organizační zajištění zasedání ZM
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05.10.2011
1.
2.

Rozpracování usnesení ZM
Plán zimní údržby místních komunikací

26.10.2011
1.
2.

Termíny konání sňatkových obřadů v r. 2012
Hospodaření města za III.čtvrtletí 2011

09.11.2011
1.
2.

Poskytnutí peněžitých darů občanům prac. v komisích
Návrh na zápis do městské kroniky

30.11.2011
1.
2.
3.

Kontrola plnění usnesení ZM
Organizační zajištění zasedání ZM
Zpráva o realizaci investičních akcí v r. 2011 a o přípravě
investičních akcí na r. 2012
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VVŠK
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starosta
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4.

Výroční zprávy základních škol, MŠ a DDM za školní rok
2010/2011
Plán jednání RM a ZM na rok 2012
Návrh OZV o místním poplatku za odpady
Návrh rozpočtu na r. 2012
Jmenování členů komise pro vyhlášení nejúsp. sportovců za
rok 2010
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Stálé body jednání:
•
•
•
•
•
•

kontrola plnění usnesení
pronájem nemovitého majetku
návrh na prodej nemovitého majetku
organizační záležitosti,došlá pošta
náměty,připomínky,dotazy členů RM
projednání zápisů z komisí RM

VVŠK
FO
FO
VVSK

