
 

 

 
 

Plán práce Zastupitelstva a Rady města Holic na rok 2022 – 2. pololetí  

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   22. srpna 2022       

− plnění rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací za 1. pololetí 2022  (OFŠ) 

− odměny ředitelům PO za 1. pol. 2022      (mst) 

− projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   5. září 2022 

− přehled plnění investičních akcí města       (OSMVM) 

− příprava zasedání ZM        (taj) 

− projednání aktuálních záležitostí 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA   19. září 2022   

− projednání aktuálních záležitostí 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 19. září 2022        

− zpráva ze schůzí RM od minulého zasedání ZM     (mst) 

− plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2021       (OFŠ) 

− výsledky hospodaření organizací s majetkovou účastí města   (st) 

− přehled plnění investičních akcí města  

 

23. září a 24. září 2022 – volby do zastupitelstev obcí 

Základní informace k řízení obce v období po komunálních volbách. 

Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), zaniká mandát všem 

stávajícím členům zastupitelstva obce. 

V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a 

nové rady obce, správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta a dosavadní rada obce. 

Dosavadní rada přestává plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech 

jejích členů (starosty, místostarosty a ostatních členů rady). 

 

SCHŮZE RADY MĚSTA        

− schůze rady bude svolávat dosavadní starosta v termínech potřeba podle aktuální potřeby 

− projednání aktuálních a neodkladných záležitostí 



    

 

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA   

Svolání ustavujícího zastupitelstva se bude odvíjet od data vyhlášení oficiálního výsledku voleb Státní volební 

komisí. 

Ustavující zasedání zastupitelstva svolává dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 

15 dnů ode dne uplynutí zákonné 10 denní lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Ustavující zasedání zastupitelstva tak musí proběhnout do 25 dní od vyhlášení výsledků voleb státní volební 

komisí (10 + 15 dní).  

Jedná ale o případ, kdy není podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování. V případě, že je takový návrh 

podán, tak se lhůty prodlužují a čeká se na rozhodnutí příslušného soudu. 

V případě, že Státní volební komise vyhlásí oficiální volební výsledky např. 25. září 2022, tak ustavující 

zasedání zastupitelstva musí být svoláno do 20. října 2022. Jako vhodný termín pro svolání ustavujícího 

zastupitelstva města se proto nabízí pondělí 17. října 2022 

 

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva: 

− složení slibu zastupitelů 

− volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města 

− volba předsedů výborů zastupitelstva 

− schválení odměn neuvolněných funkcionářů 

 

Další vhodné termíny jednání ZM a RM ve 2. pololetí 2022: 

Termíny budou upřesněny na ustavujícím zasedání ZM. 

RM 17. října  

RM 24. října 

RM 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 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 


