
Přehled činnosti vedení města 

od 22.06.2020 do 20.09.2020 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 21. září 2020 

(22.06. 2020 – 20.09. 2020) 

 

 

6 x zasedala Rada města Havířova a přijala 249 usnesení 

 

13 x zasedala porada vedení města a projednala celkem 76 materiálů  

 

SC Praha - jednání PS pro školství SMS ČR , následně společně se Školskou komisí 

SMO ČR  

 

SC Karlov pod Pradědem - Houslové soustředění dětí 

 

1x účast na jednání VHS Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, OÚ Horní 

Bludovice 

 

účastnila se Minikonference ředitelů ZŠ z ORP Havířov - projekt Trenéři ve škole    

 

zúčastnila se jednání Řídícího výboru MAP II 

 

zúčastnila se jednání ředitelů MŠ, ZŠ a SVČ Asterix 

 

zúčastnila se jednání Komise pro občanské záležitosti 

 

zúčastnila se jednání Kulturní a letopisecké komise 

 

 

proběhla průběžná jednání s  vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova a řediteli příspěvkových organizací města  

 

proběhla plánovaná i neplánovaná přijetí občanů města Havířova s jejich aktuálními 

problémy 

 

účastnila se jednání komisí k veřejným zakázkám ( OŠK, MRA, s.r.o.)  

 

proběhlo jednání v rámci projektu MAP II  

 

navštívila a jednala s řediteli  MŠ,  ZŠ  a dalších příspěvkových organizací města  

 

 

 



Přehled činnosti vedení města 

od 22.06.2020 do 20.09.2020 

 

 

proběhla plánovaná jednání (např. Dozorčí rady Nadace Teplo na dlani, s řediteli PO 

a městských společností, se zástupci ČSOL, předsedou AK Havířov, zástupci VŠ 

Prigo Havířov, schůzka s rodiči MŠ ČSA, předsedou Komise pro občanské záležitosti, 

schůzka s rodiči MŠ Okružní)    

 

 

účastnila se slavnostních akcí (např. Promocí VŠ Prigo Havířov, slavnostního otevření 

zrekonstruované odbavovací haly pro cestující, vernisáže výstavy fotografií žáka ZŠ 

Selská, ADRA Havířov setkání s dobrovolníky, slavnostního ukončení stavby - MŠ 

Moravská, slavnostního zahájení semináře Kurz pedagogických kompetencí, zahájení 

školního roku na ZŠ Gorkého, výstavy obrazů a koncertu v rámci 26. ročníku festivalu 

Dny nevidomých na Moravě)        

 

zúčastnila se pietního aktu v Životicích 

 

prováděla svatební obřady a Vítání občánků 

 

spolupracovala s médii 


