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Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 23. září 2019 

(24.06.2019 – 22.09.2019) 

 

 

4x zasedala Rada města Havířova a přijala 273 usnesení 

 

1x zasedli předsedové zastupitelských klubů za účasti vedení města na jednání 

u kulatého stolu  

 

13x zasedala porada vedení města a projednala celkem 99 materiálů   

 

1x účast na jednání pracovní skupiny „Vzdělávání a školství“ v rámci projektu                   

SMO ČR, Praha  

 

účastnila se tiskové konference k projektu „Revolution train prevence 2.0“, Ostrava 

  

účastnila se jednání Školské komise Rady města Havířova  

 

proběhla průběžná jednání s  vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova a řediteli příspěvkových organizací města  

 

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

 

účastnila se jednání v pracovních skupinách k vytvoření „Plánu rozvoje sportu města 

Havířova 2018-2025“  a projektu MAP II 

 

osobně jednala s řediteli 2 MŠ a 2 ZŠ příspěvkových organizací města  

 

účastnila se porady ředitelů MŠ a ZŠ  

 

proběhla plánovaná i neplánovaná přijetí občanů města Havířova s jejich aktuálními 

problémy 

  

proběhlo 23 plánovaných jednání (např. Dozorčí rady a SR Teplo na Dlani, dále se 

zástupci souboru Havířovské babky,  Centra Lučina, Fotoklubu Havířov, společnosti 

AED Line cz, sportovního klubu TAEKWONDO, společnosti Impérium zábavy s.r.o. 

Praha, ČSOL, fotbalového klubu MFK Havířov, gymnázia Komenského Havířov)   

 

účastnila se 10 slavnostních akcí (např. ocenění zdravotních sestřiček, vernisáž 

výstavy Santé, Barmanská show Santé, Loučení s létem DS Helios, 10. let trvání 

Domu pod svahem AS, vernisáž výstavy Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých, akce komise BESIP)   

 

prováděla svatební obřady, vítání občánků, osobně pogratulovala k významnému  

životnímu jubileu  

 

účastnila se kladení věnců u příležitosti pietních aktů Dukla a Životice 
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účastnila se zahraniční cesty do partnerského města Turčianske Teplice, Slovensko 

 

 

spolupracovala s médii  


