Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Ondřej TOPINKA
předseda KV

NÁVRH USNESENÍ
Č.: 190916/KV

ze dne: 16.9.2019

Ve věci: Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10Lhota z jednání dne 24.6.2019
_________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu kontrolního výboru po projednání:
I.

Bere na vědomí
Informaci o plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 10 – Lhota za uplynulé období

II.

Schvaluje
1.

vyřadit z evidence splněná usnesení z jednání
dne 24.6.2019: 27-30/19 a číslo 58/18
ze dne 3.12.2018.

2.

ponechat v evidenci usnesení s pozdějším termínem plnění,
nesplněná usnesení, případně s termínem plnění „trvale“
nebo „průběžně“: 53/18 (plnění do konce roku 2019)

Zprávu předkládá:

Ondřej TOPINKA

Zprávu zpracoval dne:

8.9.2019

předseda KV
Ondřej TOPINKA

Obsah plnění usnesení konzultován s pí. Hončarovou (starostka)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 18.2.2019 ve věci plnění usnesení

1.

Název problému a jeho charakteristika
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10 – Lhota z jednání
dne 24.6.2019.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Na jednání dne 26.4.2019 bylo přijato osm usnesení (19/24-19/31) usnesení.
Z toho čtyři usnesení měly ukládací část (27-30/19). KV navrhuje všechna
tato usnesení, vyřadit jako splněné.
Z jednání ZMO ze dne 3.12.2018 bylo z předchozího období nesplněno
usnesení 58/18 – úhrada 129tis. za přeložku NN objektu sokolovny, subjekt
zaslal chybějící doklad na částku 85tis. a byl uhrazen, tímto navrhujeme
vyřadit jako splněné.
Usnesení číslo 53/2018 KV navrhuje ponechat v evidenci.

3.

Doporučení
Nejsou.

Usnesení z jednání ZMO dne 24.6.2019 určená k vyřazení z evidence

Číslo
usnesení

Předmět usnesení a pověření

27/19

Ukládá starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o tomto usnesení odbor
nabývání majetku
termín 15.7.2019

28/19

Ukládá starostce MO Plzeň 10 informovat SVS MP o přijatém usnesení.
termín: 15.7.2019

29/19

Ukládá starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o tomto usnesení
ředitelku Mateřské školy Plzeň - Lhota .
termín: 15.7.2019

30/19

Ukládá starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o tomto usnesení SVS
MP.
termín: 30.6.2019

Usnesení zůstávající nadále v platnosti s termínem “trvale“ (průběžně)

Číslo usnesení
53/18

Předmět usnesení a pověření
starostce městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
Zajistit hospodaření MO Plzeň 10 - Lhota v roce 2019 podle
schváleného rozpočtu.
Termín: 31. 12. 2019

