Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Ondřej TOPINKA
předseda KV

NÁVRH USNESENÍ
Č.: 220620/KV

ze dne: 20.6.2022

Ve věci: Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10Lhota z jednání dne 25.4.2022
_________________________________________________________
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
vyřadit z evidence splněná usnesení z jednání
dne 25.4.2022 – čísla: 18,19,22,23,25-29/22 a ponechat v evidenci
usnesení čísla 30/22 a 31/22.

Zprávu předkládá:

Ondřej TOPINKA

Zprávu zpracoval dne:

11.6.2022

předseda KV
Ondřej TOPINKA

Obsah plnění usnesení konzultován s pí. Hončarovou (starostka)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 25.4.2022 ve věci plnění usnesení

1.

Název problému a jeho charakteristika
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10 – Lhota z jednání
dne 25.4.2022.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Na jednání dne 25.4.2022 bylo přijato osmnáct usnesení (16-33/22). Z toho
jedenáct usnesení mělo ukládací část (18,19,22,23,25-31/22). KV navrhuje
usnesení č. 18,19,22,23,25-29/22 vyřadit jako splněné a usnesení čísla 30 a
31/22 ponechat v evidenci.

1.

Doporučení
Nejsou.

Usnesení z jednání ZMO dne 25.4.2022 určená k vyřazení z evidence

Číslo
usnesení

Předmět usnesení a pověření

18/22

Ukládá odboru finančnímu provést RO č. 4-7/2022
termín: 31.5.2022

19/22

Ukládá starostce městského obvodu
1. realizovat operace finančního vypořádání za rok 2021 dle bodu II/2
tohoto usnesení v návaznosti na jejich schválení v zastupitelstvu
města v rámci závěrečného účtu města za rok 2021.
Termín: 30. 6. 2022
2. informovat Ekonomický úřad MMP o přijatém usnesení.
Termín: 10.5.2022
3. informovat ředitelku MŠ o schválení účetní závěrky dle bodu II/3.
Termín: 10.5.2022

22/22

Ukládá starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o tomto usnesení
ředitelku Mateřské školy Plzeň - Lhota.
termín: do 15.5.2022

23/22

Ukládá starostce MO Plzeň 10 - Lhota zorganizovat a financovat akci Den
Lhoty.
termín: 15.6.2022

25/22

Ukládá starostce městského obvodu informovat o tomto usnesení
Ekonomický úřad MMP.
Termín: 15.5.2022

26/22

Ukládá starostce městského obvodu informovat o tomto usnesení
Ekonomický úřad MMP.
Termín: 15.5.2022

27/22

Ukládá starostce informovat o přijatém usnesení odbor dopravy MMP.
termín: 15.5.2022

28/22

Ukládá starostce MO Plzeň 10 informovat SVS MP o přijatém usnesení.
Termín: 15.5.2022

29/22

Ukládá starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o přijatém usnesení
odbor prodeje majetku.
termín: 15.5.2022

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

Předmět usnesení a pověření

30/22

Ukládá
a) starostce MO10 Plzeň zajištění finančního pokrytí na uvedené
položky
b) p. Topinkovi nákup barev a realizaci bodu c) usnesení
c) koordinaci stanovené pracovní skupině (Kodl, Novák, Topinka)
při umísťování zakoupených prvků a stavbě oplocení

31/22

Ukládá postupovat při výpůjčce v souladu se schváleným výpůjčním řádem

