PLÁN PRÁCE
zastupitelstva města Nové Sedlo na rok 2022
Zastupitelstvo města zasedá vždy ve středu od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo.
Plán práce obsahuje záležitosti, které jsou ZM vyhrazeny zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
26. ledna 2022
1.
2.
3.
4.
5.

Zhodnocení činnosti městské policie za rok 2021
Zhodnocení činnosti městské knihovny za rok 2021
Zhodnocení činnosti orgánů města za II. pololetí 2021
Výroční zpráva zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
Rozbor stížností za rok 2021

23. března 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti zabezpečované MěÚ za rok 2021
Zajištění požární ochrany ve městě
Dodržování zákona o finanční kontrole - hodnocení za rok 2021
Přehled oprav bytového fondu v majetku města za rok 2021
Přehled prodaných bytů a domů z majetku města za rok 2021
Přehled dlužníků a vymáhání pohledávek za rok 2021

15. června 2022
Zpráva o stavu komunikací a chodníků včetně pořádku ve městě po zimním období
Průběžné hodnocení o plnění investičních akcí ve městě v roce 2022
Průběžná kontrola plnění opatření GDPR
Závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy KÚ o přezkoumání hospodaření města za
rok 2021
5. Schválení účetní závěrky Města Nové Sedla

1.
2.
3.
4.

14. září 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh investičních akcí na rok 2023
Zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě v roce 2022
Stav na úseku vodního hospodářství ve městě
Zpráva o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě v roce 2022
Zpráva o stavu hospodaření na úseku nebytových prostor
Zpráva o pohřebnictví ve městě – hodnocení za rok 2022

14. prosince 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán práce ZM a výborů na rok 2023
Rozpočet na rok 2023
Zpráva o poskytování služeb CZECHPOINTU v roce 2022
Zpráva o poskytování služeb v oblasti datových schránek za rok 2022
Zpráva o plnění investičních akcí za rok 2022
VH VOSS

Pracovní zasedání ohledně rozpočtu na rok 2023 – 16.11.2022
Plán práce ZM na rok 2022 byl projednán dne 8. 12. 2021 pod č. usnesení ……./2021

