
NNáávvrrhh  PPlláánnuu  ččiinnnnoossttii    
orgánů města Modřice v roce 2021  

 

1. Zasedání Zastupitelstva města Modřice 

Konají se vždy v 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice, nám. Svobody 93. 

termín a místo  Hlavní body programu 

8. 3. 2021 Po 

 

 

➢ schválení hospodaření v roce 2020  

➢ úprava rozpočtu r. 2021 – aktualizace rozpočtu  

➢ hospodaření organizačních složek města za rok 2020 

➢ bezpečnostní situace ve městě 

7. 6. 2021 Po 

 

➢ hospodaření města v roce 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření 

➢ plnění rozpočtu za 1-4/2021 a případné RO  

6. 9. 2021 Po  

 

➢ plnění rozpočtu za 1-7/2021 a případné RO 

➢ plnění hlavních investičních a rozvojových akcí 

6. 12. 2021 Po 

 

➢ plnění rozpočtu za 1-10/2021 a případné RO 

➢ přijetí rozpočtu města na rok 2022 a souvisejících dokumentů 

➢ projednání rozpočtových výhledů na roky 2023 a 2024 

 

Součástí programu zasedání jsou stálé body: 

➢ kontrola úkolů 

➢ projednání majetkových transakcí 

➢ zprávy z činnosti FV a KV 

➢ různé aktuální problémy a rozprava 

Změnu termínu zasedání může v odůvodněných případech stanovit Rada města, která v souladu s ust. § 102 

odst. 1 zákona o obcích zasedání Zastupitelstva připravuje. Může též v odůvodněných případech svolat 

mimořádné zasedání, zejména k řešení závažných monotematických problémů. 

 

2. Zasedání a činnost výborů Zastupitelstva města Modřice 

Tyto se řídí vlastními plány činnosti schválenými Zastupitelstvem města Modřice na rok 2021. 

 

3. Schůze Rady města Modřice 

Konají se vždy v úterý v 15 hodin v malé zasedací místnosti městského úřadu v následujících termínech 

19. 1. 2021  20. 4. 2021  20. 7. 2021  19. 10. 2021 

16. 2. 2021  18. 5. 2021  24. 8. 2021  23. 11. 2021 

23. 3. 2021  22. 6. 2021  21. 9. 2021  14. 12. 2021  

Případnou změnu termínu stanoví se závažných důvodů starosta. 

Standardní program schůzí Rady města: 

➢ kontrola úkolů 

➢ projednání důležitých smluv a faktur 

➢ podnikatelské, spolkové a občanské aktivity 

➢ příprava zasedání a rozpracování bodů Zastupitelstva města Modřice 

➢ činnost komisí, výborů a Městské policie Modřice 

➢ různé, diskuse 

 

4. Zasedání a činnost komisí při Radě města Modřice 

Tyto se řídí jejich vlastními plány činnosti. Minimálně 1x ročně hodnotí Rada města činnost každé komise za 

uplynulé roční období. Kontrola jejich činnosti a je dle zákona o obcích v kompetenci KV. 

 

 

v Modřicích dne 2020-11-23 

Zpracoval: Ing. Josef Šiška, starosta města 


