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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ


 
Uznesenia
potvrdené a prijaté prijaté na mimoriadnom zasadnutí   Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ, konanom dňa 25. augusta 2003
v zasadacej miestnosti MZ MČ Košice – Západ, Tr. SNP č. 39 na 1. posch. MÚMČ so začiatkom o 16,30 hod.
Č. uzn.          Obsah
32.      Potvrdenie uznesenia MZ č. 32-1/7-2003
35.      Potvrdenie uznesenia MZ č. 35-1/7-2003
45.      Uznesenie, ukladajúce miestnemu kontrolórovi vo veci výkonu kontroly v zmysle uznesenia MZ č. 32-1/7-2003, spoluprácu s útvarom
          
hlavného kontrolóra Mesta Košice
46.      Doplnenie dočasnej komisie MZ, zriadenej v zmysle uznesenia MZ č. 35-1/7-2003, o ďalšieho člena – prednostku MÚMČ Košice – Západ
Uznesenie MZ č. 32 – 1/7 – 2003
MZ MČ Košice – Západ
ukladá
miestnemu kontrolórovi vykonať kontrolu správnosti postupov prác a činností MÚMČ Košice – Západ na týchto úsekoch:
a)   sledovanie a vyhodnocovanie technického stavu ciest a ostatných komunikácií, nachádzajúcich sa na území MČ,
b)   spôsobu stanovenia a dodržiavania technológie opráv komunikácií podľa stavu poruchy a poveternostných podmienok,
c)   správnosti stanovenia fakturovaných cien za vykonané opravy za obdobie od 1. 5. 2001,
d)   postupu preberania vykonaných opráv od dodávateľov a spôsobu vykonávanej kontroly kvality vykonaných opráv za obdobie od 1. 5. 2001.
MZ ukladá miestnemu kontrolórovi predložiť výsledky kontroly na nasledujúce MZ v mesiaci september 2003.            
Uznesenie MZ č. 35 – 1/7 – 2003
MZ MČ Košice – Západ
a) zriaďuje
s odvolaním na ust. § 14 ods. 2 pís. k) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o Meste Košice a v súlade s ust. § 7 ods. 3 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o Meste
Košice, v spojitosti s ust. § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dočasnú komisiu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ, za
účelom vypracovania návrhu novej organizačnej štruktúry MÚMČ Košice – Západ
b) volí
    za predsedu a členov dočasnej komisie MZ:
    Poslancov MZ: Ing. Ladislav Bruňák – predseda, členovia: p. Mikuláš Čečko,
    Ing. Lucián Fendik, Ing. Stanislav Kočiš, JUDr. Igor Laskovský,
    Ing. Dominik Mojžiš
c) určuje
    dočasnej komisii nasledovnú náplň práce a úlohy:
1.   Zdokumentovať všetky činnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé organizačné jednotky MÚ vrátane prenesených kompetencií zo štátnej
     
správy na MČ
2.   Prehodnotiť súčasnú náplň jednotlivých organizačných jednotiek MÚ, vzájomné interakcie, tok informácií medzi nimi a jeho
     
racionálnosť
3.   Vyhodnotiť prehľadnosť informačných tokov medzi organizačnými jednotkami.
4.   Vykonať rozbor toku dokumentov medzi organizačnými jednotkami MÚ.
5.   Vytipovať nepokryté miesta v činnosti organizačných jednotiek.
6.   Vylúčiť duplicitne vykonávané činnosti, ktoré by bolo možné zlúčiť, prípadne zrušiť.
7.   Navrhnúť organizačnú štruktúru MÚ a predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu po prejednaní v komisiách MZ a v Miestnej
     
rade.
Termín: september 2003
Uznesenie MZ č. 45-25/8-2003
MZ MČ Košice – Západ
ukladá
miestnemu kontrolórovi MČ Košice – Západ, aby pri výkone kontrolných činností v zmysle uznesenia MZ č. 32-1/7-2003, súvisiacich s opravou
mestských komunikácií, ktoré sa vymykajú podľa platných predpisov právomoci kontrolóra MČ, spolupracoval s útvarom hlavného kontrolóra Mesta
Košice.
Uznesenie MZ č. 46-25/8-2003
MZ MČ Košice – Západ
volí
za člena dočasnej komisie MZ MČ Košice - Západ, zriadenej v zmysle uznesenia MZ č. 35-1/7-2003, prednostku MÚMČ Košice – Západ, Ing.
Lenku Labancovú.
Košice, 2. 9. 2003
                                                                                              PhDr. Pavol M u t a f o v
                                                                                                          starosta
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