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28. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 26.04.2017 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

ZMOb/0145/18    Schválení programu s úpravou 

ZMOb/0144/18    Návrh na rozpočtová opatření – odvod za zábor zemědělského půdního 

fondu, výstavba nových hrobových míst na hřbitově v Ostravě- Svinově, 

oplocení hřbitova v Ostravě - Svinově 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 17 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Petr Buček, Ing. Eduard Dvorský 

 

Starostka: Dostali jste program. Je tam pouze jeden bod. Mimořádně jsme vás svolali, 

abychom mohli pokračovat v akcích, o kterých jste byli všichni informováni, musíme to 

ošetřit finančně. Máte k tomu někdo nějaké připomínky? 

 

Pan Macháč: Dal by se zařadit bod „Různé“? 

 

Starostka: My jsme si představovali, že to bude jeden bod, protože v zápětí bude řádné 

zastupitelstvo, tak tam bychom udělali všechno, jak jsme si představovali. 

 

Pan Macháč: Každopádně chci hlasovat o bodu „Různé“. 

 

Starostka: Hlasujeme o návrhu pana Machače 

Hlasování o návrhu 

Pro:  8                                          Proti:  3    Zdržel se: 6 

Návrh nebyl schválen 

 

Starostka: Dávám hlasovat o navrženém programu 

Hlasování o návrhu 

Pro:  13                                              Proti:  0    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 
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Ověřovatelé zápisu z 28. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
Návrhy: Ing. Jiřina Broulíková, Mgr. Viktor Kojdecký  

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                               Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 
Návrhy: Ing. Eva Poštová, CSc., Ing. Daniel Žitník, Hana Mužíková 

Hlasování o návrhu 

Pro:  16                                               Proti:  0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Diskuze. 

Ing. Hauptová: Ráda bych se zeptala v tom vysoutěžení kolik a jakých je hrobových míst? 

Jestli je to do země nebo urnové. 

 

Starostka: Jedná se hlavně o urnové hroby. Je tam pár hrobů do země jednohrobů a jeden 

dvojhrob, takže jsou to převážně urnové hroby.  

 

Ing. Mužík: Je to podle požadavků, jak jsou žádosti o hrobová místa. 

 

Ing. Hauptová: Když jste to soutěžili, tak jste měli informace. 

 

Ing. Mužík: Ano, to se soutěžilo podle toho. 

 

Ing. Hauptová: Tak mi to řekněte.  

 

Starostka: Já vám to pošlu, paní Hauptová. Já to mám nahoře v kanceláři, kolik má Svinov a 

kolik má Poruba. 

 

Ing. Hauptová: V zakázce to přeci musí být. 

 

Starostka: V zakázce to samozřejmě je.  

 

Mgr. Hrušková: Kdy byly vytlučeny vitríny a proč nám nikdo nedal vědět a kdy budou 

opraveny? 

 

Starostka: Teď se bavíme o těch hrobech. 

 

Mgr. Hrušková: Jenomže není různé, vy se zvednete a odejdete. 

 

Starostka: Já vám odpovím, ale teď řešíme program jednání. 

 
Starostka: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtového opatření 

Hlasování o návrhu  

Pro: 17      Proti: 0     Zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl schválen. 
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Starostka: Děkuji za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

Konec v 16:15 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

Zastupitelům bylo odpovězeno na všechny položené dotazy. 

 

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová                Ing. Daniel Žitník 

             starostka                           I. místostarosta 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Jiřina Broulíková 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mgr. Viktor Kojdecký 


