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Záznam z 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 19.7.2017 
 

- zahájení – Ing. Helena Wieluchová – starostka 

 

ZMOb/0068/17    Schválení programu s úpravou 

ZMOb/0055/17    Poskytování příspěvku na stravování, dodatek č. 2 statutu sociálního    

fondu 

ZMOb/0069/17    Rozpočtové opatření – ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. 

ZMOb/0070/17    Rozpočtová opatření MOb svinov 

ZMOb/0071/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje částí pozemků parc. č. 

2742/1, parc. č. 2743/1 a parc. č. 2746 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0072/17    Návrh na vydání stanova k záměru prodeje či směny částí pozemků parc. 

č. 802/383 a parc. č. 802/335 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0073/17    Návrh na vydán í stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 989/1 a 

parc. č. 989/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

ZMOb/0074/17    Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 3755/2, 

parc. č. 3755/3, parc. č. 3755/4 a části pozemku parc. č. 3755/1 vše v k. 

ú. Svinov, Ostrava 

ZMOb/0075/17    Návrh na vydání stanoviska k uzavření smlouvy o zřízení práva stavby 

k částem pozemků parc. č. 3162/1, parc. č. 3162/4, parc. č. 3475/1 a parc. 

č. 3475/15 vše v k. ú. Svinov, obec Svinov 

ZMOb/0078/17    Rozpočtová opatření – rozdělení neúčelové dotace 

ZMOb/0077/17    Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 15 zvolených zastupitelů  

Omluveni: Petr Buček, Ing. Simona Bonková, Mgr. Lenka Hrušková, Zdeňka Popková 

 

Starostka: Dostali jste pozvánku a materiály v daném termínu. Na stůl jsme si dovolili položit 

ještě jeden bod programu „rozpočtové opatření“, které jsme řešili teď v pondělí na radě, takže 

místo 10 bodu jich bude 11. Navrhuji, aby materiál, který je na stole č. 78/17 (Rozpočtové 

opatření – rozdělení neúčelové dotace) byl předřazen bodu Různé. Máte někdo nějaké 

připomínky k programu? Takže bez připomínek. 

 

Starostka: Dávám hlasovat o upraveném programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  9                                             Proti:  0    Zdržel se: 6 

Návrh nebyl schválen 

 

Starostka: Vzhledem k hlasování, kdy program nebyl schválen, konstatuji, že zasedání 

považuji za ukončené. Děkuji za účast. 
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Konec v 16:05 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

Připomínky k programu nebyly vzneseny, přesto část zastupitelů se zdržela a z tohoto důvodu 

nedošlo ke schválení navrženého programu zasedání zastupitelstva. Další kroky nebyly 

učiněny, nebyli schváleni ověřovatelé zápisu. O průběhu zasedání svolaného na 19.7.2017 je 

zpracován tento záznam. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Helena Wieluchová               Ing. Daniel Žitník 

             starostka                           I. místostarosta 

 


