MESTNA OBČINA KRANJ
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 2373 110,fax. 04/ 2373 106
Številka: 032-4/2011-10-(4110)
Datum: 09.05.2011
SKLEPI
4. seje Nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 09. 05. 2011 ob 16:00 uri v sejni sobi št. 20
stavbe Mestne občine Kranj.
Sklep št. 1/4: Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora se potrdi, v skladu z gornjimi navedbami se
popravi in dopolni knjiga sklepov.
Sklep št. 2/4: Župana se pozove k odgovorom po sklepih 6/3 in 11/3.
Sklep št. 3/4: Kamel Merdjadi in Marjan Podgoršek do 13.6. 2011 pripravita načrt nadzora v
zadevi delovanja MOK v konzorciju CERO v preteklem mandatu (nakup zemljišča na
Polici, druge dejavnosti v zvezi z urejanjem ravnanja z odpadki)
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 4/4: NO je seznanjen z zaključnim računom Mestne občine Kranj za l. 2010 in s
predstavljeno simulacijo zadolževanja in odplačevanja kreditov v prihodnjih letih do
2014.
Sklep št. 5/4: Pri bodočih obrazložitvah ZR (velja tudi za plan proračuna) naj bo več poudarka
na vsebinskih razlagah o ne/realiziranih projektih.
Sklep št. 6/4: NO predlaga, da se 19. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Kranj, ustrezno upošteva tudi v 7. členu , peta alineja in v 13. členu, 40.
alineja oz. se slednja črtata iz Odloka. Vodja SZR mora biti neposredno podrejen županu,
skladno z Zakonom o civilni zaščiti.
Sklep št. 7/4: Nadzorno poročilo o poslovanju MOK s podjetjem Altea se pošlje članom
Nadzornega odbora skupaj z odzivnimi poročili Mestne občine Kranj, preveri se, ali je bilo
poslano Računskemu sodišču. Če to ni bilo izvršeno, je potrebno to urediti zdaj.
Sklep št. 8/4: NO daje soglasje k odstopu od izvedbe JN Rekonstrukcija Koroške c.

Zapisala:
Zdenka Kogej

Predsednica Nadzornega odbora
Alenka Podbevšek
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Sklepi:
- svetnikom MOK – na seji 30.3.11
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