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Usnesení 
21. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17.05.2017 

  

čís. 184/ZMOb-Svi/1418/21 
- 

192/ZMOb-Svi/1418/21 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 17.05.2017  

 
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

184/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0057/17 Schválení programu 

185/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0067/17 Rezignace a volba členky rady 

186/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0058/17 Zápis z 12. jednání FV ZMOb Svinov 

187/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0059/17 Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za 

rok 2016 

188/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0060/17 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 3/2017 

189/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0061/17 Zápis a usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru 

ZMOb Svinov 

190/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0062/17 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

191/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0063/17 Návrh rozpočtového opatření 

192/ZMOb-Svi/1418/21 ZMOb/0066/17 Rozpočtové opatření - zapojení volných finančních 

prostředků 
 
 
ZMOb/0057/17 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 184/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 17.5.2017 s 

doplněním programu 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 

 
 

ZMOb/0067/17 
Rezignace a volba členky rady 
  
Usnesení číslo: 185/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  rezignaci Ing. Jiřiny Broulíkové z funkce členky Rady městského obvodu Svinov 

 

2) volí 

  dle  § 84 odst. (2) písem. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obeční zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů Ing. Evu Poštovou, CSc. členkou Rady městského obvodu Svinov 
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ZMOb/0058/17 
Zápis z 12. jednání FV ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 186/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zápis z 12. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

2) schvaluje 

plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 2. pololetí 2017 

 

Vyřizuje:         Ing. Eva Poštová, CSc., 

                        předseda finančního výboru 

  
ZMOb/0059/17 
Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 187/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2016 a souhlasí bez výhrad 

  

2) schvaluje 

  účetní závěrku MOb Svinov zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za účetní období 1. 

1. - 31. 12. 2016 

  

3) schvaluje 

  účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní 

období roku 2016 ve výši 15 157 873,96 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních 

období (účet 432) 

  

4) bere na vědomí 

  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2016 

 

Vyřizuje:           Bc. Jana Hrováthová, 

                          ekonom                
 
ZMOb/0060/17 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 3/2017 
  
Usnesení číslo: 188/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 - 3/2017 

 

Vyřizuje:           Bc. Jana Pušová, 

                          pracovník agendy pohledávek 
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ZMOb/0061/17 
Zápis a usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 189/ZMOb-Svi/1418/21 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  Zápis z 14. zasedání KV ZMOb Svinov ze dne 22.3.2017 

 

 Vyřizuje: Hana Mužíková,  

 předseda kontrolního výboru 
 
ZMOb/0062/17 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 190/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 03.05.2017 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0063/17 
Návrh rozpočtového opatření 
  
Usnesení číslo: 191/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

    

rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j e   financování 

pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech                     o 1 036 tis. Kč 

 

z v y š u j í   kapitálové výdaje 

§ 3111, pol. 6121 – budovy, haly, stavby                                                             o  1 036 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
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ZMOb/0066/17 
Rozpočtové opatření - zapojení volných finančních prostředků 
  
Usnesení číslo: 192/ZMOb-Svi/1418/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

 

z v y š u j e   financování    

pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech          o 6 850 tis. Kč 

  

z v y š u j í   běžné výdaje 

§ 2212, pol. 5171 – opravy a údržba                                                          o 2 000 tis. Kč 

§ 2219, pol. 5171 – opravy a údržba                                                          o 1 000 tis. Kč 

§ 3419, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům                                   o   200 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5901 – nespecifikované rezervy                                             o   100 tis. Kč 

§ 3412, pol. 5171 – opravy a údržba                                                          o     50 tis. Kč 

§ 3119, pol. 5171 – opravy a údržba                                                          o   200 tis. Kč 

  

z v y š u j í   kapitálové výdaje 

§ 6409, pol. 6901 – rezervy kapitálových výdajů                                       o 1 000 tis. Kč 

§ 3639, pol. 6351 – investiční transfery zříz. přísp. organizacím               o 2 000 tis. Kč 

§ 3412, pol. 6121 – budovy, haly, stavby                                                   o    300 tis. Kč 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.05.2017 

 pracovník agendy pohledávek 
 

  
 

 


