
Termínový plán jednání zastupitelstva města na rok 2015zasedání  - úterý od 16:00 

hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín  
 

27.01.2015 

31.03.2015 

30.06.2015 

29.09.2015 

15.12.2015 

 

Obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2015 
 

27.01.2015 

 

1. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP a PČR v r. 2014 

2. Plán činnosti výborů na rok 2015 

3. Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná 

4. Zpráva o činnosti JSDH Kojetín a JSDH Popůvky 

5. Zpráva o realizaci investičních akcí za rok 2014 

 

 

31.03.2015  
 

1. Hospodaření města za rok 2014 – schválení závěrečného účtu města a roční účetní závěrky 

2. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v r. 2014 

3. Poskytnutí dotací podle § 85 zákona o obcích 

4. Zpráva o činnosti ŠJ Kojetín za rok 2014 

5. Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2014 

6. Výroční zpráva o činnosti CSS za rok 2014 

7. Zpráva HIK o vyhodnocení inventarizace majetku města za rok 2014 

8. Plán hospodářského, sociálního a kulturního rozvoji Města Kojetína ve volebním období 2014-2018 

9.   Zpráva o průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně  

      

 

30.06.2015 

 

1. Zpráva o činnosti fy Technis spol. s r.o.  

 

 

29.09.2015 

 

1. Hospodaření města za I. pololetí 2015 a zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2015 

 

15.12.2015 

 

1. Výroční zprávy základních škol, MŠ a DDM za školní rok 2014/2015 

2.  Plán jednání ZM na rok 2016 

3.  Návrh OZV o místním poplatku za odpady  

4.  Návrh rozpočtu  na  r. 2016 

5. Zpráva o realizaci investičních akcí v r. 2015  

6. Stanovení odměn a dalších peněžitých plnění neuvolněným členům ZM na rok 2016 

 

 

 

Stálé body jednání 

 zpráva o činnosti RM 

 kontrola plnění usnesení  ZM 

 nakládání s majetkem města 

 aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 

      zprávy o kontrolách provedených kontrolním a finančním výborem 


