Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Zdena Hončarová
starostka

NÁVRH USNESENÍ
Č.: kompetence

pro zasedání dne: 18.2.2019

Ve věci: Rozšíření působnosti kontrolního výboru
_________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

II.

Schvaluje
rozšířenou působnost kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 10 – Lhota do konce volebního období, tedy do října 2022, následovně:

v oblasti vnější kontroly:
a) ověřuje skutečnosti související se stížnostmi a peticemi občanů
b) kontroluje stav životního prostředí zejména v souvislosti se vznikem
nebezpečných situací, nepovolených skládek a s vypouštěním odpadních
vod
c) kontroluje úklid místních komunikací
v oblasti vnitřní kontroly:
a) kontroluje hospodaření s majetkem, se kterým obvod samostatně nakládá
(např. budovy a pronájmy pozemků)
b) provádí kontrolu plnění smluv uzavřených městským obvodem včetně
kontroly předložených vyúčtování dotací
c) kontroluje zadávání veřejných zakázek
d) výběrových řízení se účastní jako kontrolní orgán
sleduje evidenci petic a podnětů občanů na úseku samostatné působnosti,
dohlíží na jejich včasné vyřízení a průběžně informuje vedení obvodu a ZMO.

__
Zprávu předkládá:

Hončarová

starostka MO

Zprávu zpracoval dne:

8.2.2019

Hončarová

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 18.2.2019
ve věci Rozšíření působnosti KV

1.

Název problému a jeho charakteristika
Působnost kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10 – Lhota
určuje zákon o obcích § 119 . Tentýž paragraf v čl.3, odst c stanoví, že
zastupitelstvo může pověřit svůj kontrolní výbor dalšími kontrolními úkoly.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Činnost KV se dosud řídí pouze povinnostmi vyjmenovanými v zákonu o obcích. Je
však v zájmu občanů i zastupitelstva, aby kontrolní činnost upozornila na další
případné nedostatky.

3.

Předpokládaný cílový stav
Zlepšení péče o životní prostředí a kontroly hospodaření, včetně dodržování
předpisů

4.

Navrhované varianty řešení
Schválit rozšířenou působnost KV.

5.

Doporučená varianta
Podle bodu 4

6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou

7.

Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků
Rozšíření činnosti KV ZMO může nastat od okamžiku schválení předloženého
návrhu. Ukládací část se v návrhu usnesení nepředpokládá.

