
Přehled činnosti vedení města 

od 23.09.2019 do 03.11.2019 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 4. listopadu 2019 

(23.09.2019 - 03.11.2019) 

 

 

5x zasedala Rada města Havířova a přijala 141 usnesení 

 

5x zasedala porada vedení města a projednala celkem 52 materiálů   

 

1x účast jako členka Školské komise za SMO ČR na Kulatém stolu ke vzdělávání 

romských dětí, žáků a studentů, Praha               

 

1x účast na jednání Školské komise Předsednictva SMO ČR, Praha 

 

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

 

proběhla průběžná jednání s  vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova a řediteli příspěvkových organizací města  

 

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

 

„Rozpočtová kolečka“ - příprava „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020“   

 

účast na jednání pracovní skupiny k projektu Vize města 2020+  

 

účast na odborné konferenci „Zelená města – města budoucnosti“ 

 

osobně jednala s řediteli 1 MŠ a  1 ZŠ,  příspěvkových organizací města  

 

účastnila se Metodického dne - semináře určeného pro žadatele o dotaci z rozpočtu 

města, připraveného OŠK   

 

proběhla plánovaná i neplánovaná přijetí občanů města Havířova s jejich aktuálními 

problémy 

  

proběhlo 11 plánovaných jednání (např. s ředitelem SOU Dakol, sv. Jana Dona 

Boska, zástupci sportovního klubu BOX Havířov, HC AZ Havířov a rodiči, 

organizátory Filmového studentského festivalu, zástupci ČSOL Havířov, 

amatérského hokejového klubu Havířov)   

 

 

účastnila se 13 slavnostních akcí (např. 25. výročí činnosti AS-Nízkoprahového 

zařízení, slavnostní vernisáže havířovské fotografky, slavnostní setkání s atletem, 

oslava 50. výročí GKH, premiéra filmu Abstinent, Havířovská 10, otevření nové 

učebny Biofeedback na ZŠ, soutěž Zlatý masér, FK Gascontrol- slavnost. předání 

výtěžku charitativní akce )   
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1xpřijala záštitu nad „I. mezinárodním ročníkem BOXING DAY“   

 

prováděla svatební obřady 

 

účastnila se kladení věnců u příležitosti Dne vzniku samostatného československého 

státu 

 

spolupracovala s médii  


