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Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 29. dubna 2019 

(04.03.2019 – 28.04.2019) 

 

 

3x zasedala Rada města Havířova a přijala 234 usnesení 

 

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

u kulatého stolu  

 

7x zasedala porada vedení města a projednala celkem 74 materiálů,  5x byla účast   

 

účastnila se setkání představitelů hokejových klubů a zástupců měst s vedením 

Českého hokeje v Praze 

  

1x účast na jednání Školské komise SMO ČR, Praha  

 

účastnila se setkání zástupců měst a obcí s představiteli Ministerstva vnitra, Správy 

uprchlických zařízení a Ředitelství služby cizinecké policie ČR v Praze 

 

účastnila se mezinárodní konference REVOLUTION TRAIN  v Praze 

 

2x účast na jednání valné hromady Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady 

 

účastnila se 2 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 a MRA, s.r.o.)  

 

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

Havířova 2018-2025“  a projektu MAP II 

 

v rámci projektů se podílela na přípravě přistavení protidrogového vlaku 

REVOLUTION TRAIN  a Legiovlaku, určených pro žáky ZŠ a širokou veřejnost 

 

osobně navštívila a jednala s řediteli příspěvkových organizací města 2 ZŠ, 4 MŠ  

 

proběhla plánovaná i neplánovaná přijetí občanů města Havířova s jejich aktuálními 

problémy 

 

proběhlo 25 plánovaných jednání (např. jednání se zástupci firmy Berndorf s.r.o.,  

zástupci Československé obce legionářské, ředitelkou Úřadu práce Havířov, 

zástupcem Okresní hospodářské komory, jednání s předsedou Kulturní a letopisecké 

komise RMH,  vedoucím folklórního souboru JAGÁR, předsedou Komise pro 

občanské záležitosti RMH) 



Přehled činnosti vedení města 

od 04.03.2019 do 28.04.2019 

 

 

 

účastnila se 10 slavnostních akcí (např. akademie k 55. výročí založení MŠ,  krajské 

kolo soutěže DD „Nejmilejší koncert“, předání ocenění pedagogickým pracovníkům 

u příležitosti „Dne učitelů“, MISS Reneta, ocenění osobností a udělení Ceny města za 

rok 2018)  

 

prováděla svatební obřady, vítání občánků, osobně popřála občanům města Havířova 

k jejich Platinové svatbě, na základě písemné žádosti převzala záštitu nad pořádanou 

akcí 

 

 

účastnila se jednání občanské komise Havířov-Životice 

 

spolupracovala s médii  

 

 


