
 

 

 
 
 

Čj.: MUHO/28618/2021 

Plán práce Zastupitelstva a Rady města Holic na rok 2022  

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   10. ledna 2022       

 schválení plánu kontrol PO pro rok 2022      (OFŠ) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   24. ledna 2022 

 informace o činnosti správního odboru       (SO) 

 vyřizování stížností, připomínek a žádostí občanů za rok 2021   (SO) 

 plánovaná činnost sportovní komise – sportovní akce v roce 2022   (PK) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   7. února 2022 

 informace o činnosti sociálního odboru      (SoO) 

 návrh na rozdělení výsledku hospodaření města za rok 2021   (OFŠ, OSMVM) 

 výsledky inventarizace majetku a závazků města za rok 2021   (PIK)   

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA    21. února 2022   (rozšířená + zastupitelé) 

 návrh rozpočtové změny v rozpočtu města 2022 (velká rozpočtová změna)  (OFŠ) 

 rozdělení finanční podpory z rozpočtu města 2022     (OFŠ) 

(pozn. na projednání prvních dvou bodů budou pozváni všichni zastupitelé) 

 závěrečný účet města za rok 2021 a schválení účetní závěrky města   (OFŠ) 

 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2021    (OFŠ) 

a schválení jejich účetních závěrek 

 příprava zasedání ZM         (TAJ) 

 obecně závazná vyhláška o nočním klidu      (TAJ) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

28. února až 6. března 2022 je termín jarních prázdnin pro Pardubický kraj     

 



    

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   7. března 2022 (rada se sejde operativně, podle potřeby) 

 projednání aktuálních záležitostí 

SCHŮZE RADY MĚSTA   14. března 2022   

 odměny ředitelů příspěvkových organizací      (MST) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 14. března 2022        

 informace z jednání RM od minulého zasedání ZM     (MST) 

 závěrečný účet města za rok 2021 a schválení účetní závěrky města  (OFŠ) 

 rozpočtová změna v rozpočtu města 2022      (OFŠ) 

 rozdělení finanční podpory z rozpočtu města 2022     (OFŠ) 

 kontrola usnesení RM a ZM za rok 2021      (PKV) 

 obecně závazná vyhláška o nočním klidu      (TAJ) 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   28. března 2022    

 schválení pořadníku žadatelů o byty na 2. čtvrtletí 2022    (OSMVM, PK) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA    11. dubna 2022 

 činnost kulturní komise – kulturní akce v roce 2022     (PK)   

 vyhodnocení zimní údržby, jarní opravy místních komunikací a práce na veřejné zeleni v roce 2021 

(OSMVM, TS) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   25. dubna 2022 

 informace o činnosti odboru životního prostřední stavebního úřadu   (OŽP) 

 informace o činnosti stavebního úřadu      (SÚ) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   9. května 2022 

 stav na úseku veřejného pořádku a dopravy    (zástupce hasičů, PČR, MP) 

 informace o činnosti odboru dopravy      (OD) 

 činnost komise dopravy, bezpečnosti a prevence     (PK) 

 informace o činnosti správního odboru na úseku přestupku    (SO) 

 příprava zasedání ZM         (TAJ) 



    

 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   23. května 2022       

 informace o činnosti SPOZ        (PK) 

 plnění rozpočtu města k 30. dubna 2022      (OFŠ) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 23. května 2022  

 informace z jednání RM od minulého zasedání ZM     (MST) 

 stav na úseku veřejného pořádku a dopravy    (zástupce hasičů, PČR, MP a PK) 

 plnění rozpočtu města k 30. dubna 2022      (OFŠ) 

 hospodaření Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2021 

 ceny města Holic 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   6. června 2022       

 informace o činnosti obecního živnostenského úřadu    (OŽÚ) 

 plán práce ZM a RM na 2. pololetí 2022      (TAJ) 

 příprava zasedání ZM         (TAJ) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   20. června 2022 

 informace o činnosti odboru finančního a školství     (OFŠ) 

 projednání aktuálních záležitostí 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 20. června 2022  

 informace z jednání RM od minulého zasedání ZM     (MST) 

 plán práce ZM a RM na 2. pololetí 2022      (TAJ) 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   4. července 2022 (příp. 29. června – středa) 

 zpráva o stavu na úseku bytového hospodářství     (OSMVM) 

 informace o činnosti odboru správy majetku a výstavby města   (OSMVM) 

 činnost bytové komise, schválení pořadníku žadatelů o byty na 3. čtvrtletí 2022 (PK)   

 projednání aktuálních záležitostí 

 



    

 

 

Termíny jednání ZM a RM ve 2. pololetí 2022: 

Termíny budou upřesněny na zasedání ZM 20. června 2022. 

RM 22. srpna  

RM 5. září  

RM  19. září  

ZM 19. září  

RM 3. října 

RM 17. října  

RM 31. října  

RM 7. listopadu  

ZM 7. listopadu 

RM 21. listopadu (rozšířená + zastupitelé) 

RM 5. prosince     

RM 14. prosince    (jedná se o středu)    

ZM 14. prosince (rozpočet 2023)  (jedná se o středu)   

 

Poznámka: 

Zastupitelstvo města  

1. Jednání ZM se konají v sále Základní umělecké školy Karla Malicha Holice od 18 hodin. 

2. Body zařazované průběžně na jednání ZM: 

 majetkové otázky (převody majetku apod.) 

 sdělení starosty 

 bod různé 

3. Vždy před jednáním zastupitelstva bude v klubovně kulturního domu od 16 hodin zasedat RM. 
 
 

Rada města 

1. Jednání RM se konají v zasedací místnosti městského úřadu od 17 hodin. 

2. Jednání RM před schůzí ZM se konají v klubovně kulturního domu od 16 hodin. 

3. Body zařazované průběžně na jednání RM: 

 majetkové otázky (převody majetku apod.) 

 sdělení starosty 

 různé 

4. K jednotlivým bodům jednání budou dle potřeby přizváni i předsedové příslušné komise RM, vedoucí 
odborů městského úřadu nebo ředitelé příspěvkových organizací města. 

 

Komise projednávané v 1. pololetí: 

 komise kulturní 

 komise sportovní  



    

 

 komise dopravy, bezpečnosti a prevence   

 sbor pro občanské záležitosti 

 

Komise projednávané ve 2. pololetí:  

 komise sociální, zdravotní 

 komise školská 

 komise bytová a majetková 

 

Legenda: 

Jde o rámcový plán práce, který bude průběžně doplňován a upřesňován. 

Údaje v závorce označuje toho, kdo za předložení materiálu zodpovídá. 

 

Zkratky: 

ZM  zastupitelstvo města 

RM  rada města 

ST  starosta 

MST  místostarosta 

PK  předseda komise 

PV  předseda výboru 

TAJ  tajemník 

SO  vedoucí správního odboru 

OFŠ  vedoucí odboru finančního a školství 

OSMVM vedoucí odboru správy majetku a výstavby města 

OŽP  vedoucí odboru životního prostředí 

SÚ  vedoucí stavebního úřadu 

OŽÚ  vedoucí obecního živnostenského úřadu 

OD  vedoucí odboru dopravy 

SoO  vedoucí sociálního odbor 

TS  ředitel technických služeb 

PO  ředitel příspěvkové organizace 

PIK  předseda inventarizační komise 

PČR  zástupce Policie České republiky 

MK  zástupce Městské policie Pardubice 

 


