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Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov  

 

Usnesení 
 

1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konaného 

dne 06.11.2014 

 

1/1/14 – 9/1/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mgr. Lenka Hrušková                    Ing. Helena Wieluchová 

            starostka                 místostarostka  
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1/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov  

                   u r č u j e  

             za ověřovatele zápisu z 1. zasedání zastupitelstva Ing. Radima Smetanu  

             a Ing. Eduarda Dvorského 

 

2/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   s t a n o v í  

a) tří člennou volební komisi ve složení:  

Ing. Jiřina Broulíková 

Ing. Hana Hauptová 

Martin Macháč 

 

b) tří člennou návrhovou komisi ve složení: 

Mgr. Viktor Kojdecký 

Ing. Simona Bonková 

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

      

3/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   s t a n o v í  

a) dle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

     ve znění pozdějších předpisů, počet místostarostů městského obvodu Svinov na 2 

 

b) dle § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění    

pozdějších předpisů, počet členů Rady městského obvodu Svinov na 5 

 

c) dle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov na funkci starosty s účinností od 06.11.2014 

 

4/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   v o l í 

          - dle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů  

 

a) starostku  

     Mgr. Lenku Hruškovou 

 

b) místostarosty  

     Ing. Helenu Wieluchovou 

     Ing. Eduarda Dvorského 

 

c) další členy Rady  

     Ing. Radima Smetanu 

     Lumíra Pščolku  

 

5/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   s v ě ř u j e 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto : 
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a) místostarostka Ing. Helena Wieluchová 

- zastupuje starostku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu 

- odpovídá za vyřizování stížností občanů a předkládá jejich podněty radě nebo 

zastupitelstvu 

- koordinuje práci výborů a komisí 

- zabezpečuje podklady pro vedení kroniky MOb Svinov  

 

b) místostarosta Ing. Eduard Dvorský 

- zastupuje starostku v době její nepřítomnosti a nepřítomnosti místostarostky  

Ing. Heleny Wieluchové v plném rozsahu 

- organizačně zajišťuje vydávání Svinovského hlasatele 

- organizačně zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí 

- zastupuje MOb Svinov ve správních řízeních, kde vystupuje městský obvod  

jako jejich účastník 

 

6/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   z ř i z u j e 

a) pro volební období 2014 – 2018 7 členný finanční výbor  

b) pro volební období 2014 – 2018 7 členný kontrolní výbor  

 

7/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   v o l í  

pro volební období 2014 – 2018 dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

 

a) předsedu finančního výboru  

 

     Ing. Simonu Bonkovou 

 

b) členy finančního výboru  

Mgr. Viktora Kojdeckého 

Ing. Radmilu Macháčovou 

Janu Malíkovou 

Ing. Lukáše Kuzníka 

Jakuba Kuráně 

          Ing. Zlatuši Podgorskou 

 

8/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

                   v o l í  

pro volební období 2014 – 2018 dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000  Sb.,  

o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

 

a)  předsedu kontrolního výboru  

 

     Ing. Hanu Hauptovou 

 

b) členy kontrolního výboru  

     Mgr. Pavla Andrleho 

     Ing. Lubomíra Blahu 

     Jaroslava Horáčka 
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Mgr. Bohdanu Kotulanovou 

Mgr. Zdeňka Krmáška  

Bc. Jiřího Vonšíka 

 

9/1/14        Zastupitelstvo městského obvodu Svinov 

s t a n o v í 

ve smyslu § 84, odst. 2, písm. n),  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. l Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov vyplácení měsíčních odměn v dosavadní výši od 06.11.2014 takto : 

 

1)  Ing. Heleně Wieluchové a Ing. Eduardu Dvorskému  za výkon funkce        

místostarostů dle přílohy předloženého  materiálu 

2)  Ing. Radimu Smetanovi  a Lumíru Pščolkovi  za  výkon  funkce radních dle  

přílohy předloženého materiálu 

3)  členům zastupitelstva dle přílohy předloženého materiálu  

4)  Ing. Haně Hauptové a Ing. Simoně Bonkové za výkon předsedy výboru 

zastupitelstva dle přílohy předloženého materiálu  

5)  členům výborů zastupitelstva dle přílohy předloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


