
Plán práce a časovo vecný plán zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná

na I. polrok 2008

        Činnosť mestského zastupiteľstva v I. polroku 2008 bude vychádzať z potrieb mesta
v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
so Štatútom mesta Dobšiná.
        Riadne zasadnutia mestského zastupiteľstva sa budú uskutočňovať v uvedených
mesiacoch. Mimoriadne zasadnutia budú uskutočnené v prípade aktuálnych potrieb mesta
mimo tohto plánu.

P l á n    z a s a d n u t í

P.č. Predmet správy Predkladá

Január 2008

1.
2.

3. 
4. 
5.

6. 
7.

8. 

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
na I. polrok 2008
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007
Správa o podaných sťažnostiach za rok 2007
Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych
kontrolách v meste za rok 2007
Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2008
Plány práce komisií, mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na I. polrok 2008
Rôzne

hlavná kontrolórka mesta
hlavná kontrolórka mesta

hlavná kontrolórka mesta
hlavná kontrolórka mesta
technik požiarnej ochrany

technik požiarnej ochrany
primátor mesta

prednosta MsÚ

Marec  2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Záverečný účet mesta za rok 2007
Turíce 2008
Investičná výstavba – informatívna správa
Olympiáda žiakov
Správa o činnosti MsP
Majetok mesta
Rôzne
- Príprava voľby hlavného kontrolóra mesta

hlavná kontrolórka mesta
primátor mesta
prednosta MsÚ
primátor mesta
prednosta MsÚ
náčelník MsP
primátor mesta
prednosta MsÚ



Jún 2008

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Vyhodnotenie DTS 2008 a Olympiády žiakov
Plány práce komisií, MsR a MsZ na II. polrok 2008
Rozpočet mesta – I. úprava
Majetok mesta
Rôzne

hlavná kontrolórka mesta
primátor mesta
primátor mesta
primátor mesta
primátor mesta
prednosta MsÚ

Predmet rokovania v bode „Rôzne“ bude skonkretizovaný pri príprave zasadania Mestského
zastupiteľstva podľa aktuálnych potrieb, prejednávať sa budú zároveň materiály, týkajúce sa
nakladania s mestským majetkom.

Plán práce Mestskej rady mesta Dobšiná
na I. polrok 2008

         Mestská rada bude zasadať podľa potreby, najmenej raz za mesiac. V mesiaci, kedy sa
uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná, bude mestská rada zasadať
pred zvolaním zasadnutia mestského zastupiteľstva a jej rokovanie bude rozšírené
o posúdenie pripravenosti materiálov k prejednaniu v mestskom zastupiteľstve, pričom
vypracuje svoje stanovisko k návrhu uznesení k prejednávaným správam a otázkam.

Predmetom rokovaní Mestskej rady mesta Dobšiná bude:

A. Rozpracovanie a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení predchádzajúceho za-
sadnutia mestského zastupiteľstva.

Predkladá:  primátor mesta, členovia MsR, prednosta MsÚ

B. Príprava nasledujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

            Predkladá: primátor mesta, členovia MsR, prednosta MsÚ

C. Rôzne: prerokovanie došlej pošty
                  aktuálne záležitosti



Predmet rokovania bodu „Rôzne“ bude skonkretizovaný pri príprave zasadnutia me-
stskou radou podľa aktuálnych potrieb.

Karol   H o r n í k
                                                                                                primátor mesta Dobšiná


