HLAVNÍ BODY PROGRAMŮ RADY MĚSTA ŠTRAMBERKA NA ROK 2021
Č.

Termín

Den

53

21.1.2021

čt

54

11.2.2021

čt

55

4.3.2021

čt

Hlavní body jednání

předkládá

Návrh hlavních bodů programů RM 2021
Požární problematika
Příprava turistické sezóny, Hodnocení účasti města na veletrzích CR,
informace o vydávaných tiskovinách
Problematika projednávání přestupků
Problematika životního prostředí
Lesní hospodářství (vč. NPP Šipka)
Odpadové hospodářství a černé skládky
Ovzduší a vodní hospodářství
Rozbor trestné činnosti ve městě za rok 2020
Činnost MP
Informace o organizaci práce a chystaných změnách na MÚ
Hospodaření města za rok 2020, Inventarizační zpráva za rok 2020
Úprava rozpočtu města na rok 2021-RO č. 1
Příspěvky a dotace Programu regenerace MPR Štramberk

starostka
velitel JSDH
vedoucí OKSCR
předseda přestupkové komise
referent ÚŽP (místostarosta)
referent ÚŽP (místostarosta)
referent ÚŽP (místostarosta)
referent ÚŽP (místostarosta)
Policie ČR
velitel MP Kopřivnice
tajemník
FV a starostka
FV a starostka
místostarosta

Informace o stavu podaných žádostí o dotace a nově podávaných žádostí místostarosta

56

16.3.2021
25.3.2021

út
čt

57

15.4.2021

čt

58

13.5.2021

čt

59

8.6.2021

út

16.6.2021
29.6.2021
19.8.2021

st
út
čt

7.9.2021

út

15.9.2021
30.9.2021

st
čt

21.10.2021

čt

11.11.2021

čt

7.12.2021

út

15.12.2021
16.12.2021

st
čt

Příprava 16. zasedání zastupitelstva města
16. zasedání ZM
Zpráva o činnosti technické správy (tech.služeb)

starostka

Zpráva o správě bytů a nebytových prostor

referent správy bytů a nebyt.prostor

Problematika správních poplatků
Seznámení s činností matriky, evidence obyvatel, ověřování listin
Sport ve městě a volný čas mládeže a dětí
Zpráva o činnosti komise školství, sportu a volnočasových aktivit
Informace o přípravách oslav Dnů města
Zpráva o činnosti komise sociální, bytové a SPOZ
Informace z oblasti sociálních věcí
Informace o nezaměstnanosti v regionu a ve městě
Zpráva o činnosti komise rozvoje, investic a dopravy
Stav rozpracovaných akcí, investorská činnost
Činnost stavebního úřadu, silničně správní agenda
Závěrečný účet města za rok 2020
Úprava rozpočtu města na rok 2021 - RO č. 2
Příprava 17. zasedání zastupitelstva města
17. zasedání ZM
Výjezd do terénu, stav městských nemovitostí
Příprava Dnů evropského kulturního dědictví
Zpráva o činnosti komise správy majetku, regenerace a životního
prostředí - sekce správy majetku a regenerace
Stav kulturních památek ve městě
Hospodaření města k 31.7.2021
Úprava rozpočtu města na rok 2021 - RO č. 3
Stav zadluženosti města, pohledávek a závazků k 31.7.2021
Stav rozpracovaných akcí, investorská činnost
Příprava 18. zasedání zastupitelstva města
18. zasedání ZM
Stav školství ve městě, hodnocení školního roku
Úroveň předškolní výchovy
Úroveň mimoškolní činnosti
Seznámení s kronikou města

referent FO
matrikářka
vedoucí OKSCR
předseda komise
vedoucí OKSCR
předseda komise
referent ÚSVP
starostka
předseda komise
místostarosta, investor
vedoucí OSÚ
FV a starostka
FV a starostka
starostka

Zpráva o stavu domů v majetku města

referent správy bytů a nebyt.prostor

Zpráva o stavu bytů v majetku města

referent správy bytů a nebyt.prostor

Zpráva o přípravě TS na zimní údržbu města
Odpadové hospodářství, poplatky za odpady
Zpráva o činnosti komise cest. ruchu, kultury, propagace a služeb
Hodnocení turistické sezóny, MIC a muzea ZB
Hodnocení činnosti KD, knihovny

referent technické správy
referent ÚŽP
předseda komise
vedoucí OKSCR
vedoucí OKSCR

Přehled kulturních akcí na rok 2022

vedoucí OKSCR a předseda komise

Propagace města a příprava veletrhů CR, webové stránky města
Spolupráce s podnikateli
Hospodaření města k 31.10.2021
Úprava rozpočtu města na rok 2021 - RO č. 4
Rozpočet na rok 2022
Stav rozpracovaných akcí, investorská činnost
Připravené investiční akce na rok 2022
Příprava 19. zasedání zastupitelstva města
19. zasedání ZM
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Štramberk na rok 2022

vedoucí OKSCR
starostka
FV a starostka
FV a starostka
FV a starostka
místostarosta
místostarosta
starostka

referent TS

starostka, místostarosta
vedoucí OKSCR
předseda komise
místostarosta, investor
FV a starostka
FV a starostka
starostka
místostarosta
starostka
ředitel ZŠ a MŠ
ředitel ZŠ a MŠ
ředitelé ZUŠ, DDM
kronikář

starostka

