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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov, konaného dne 10.03.2021 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- určení ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMOb Svinov  

 

1. Schválení programu 

2. Zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

3. Návrh prodeje pozemku parc. č. 2671 jehož součástí je stavba s č.p. 443 a pozemku parc. 

č. 2672 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

4. Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č. 1163/101 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava  

5. Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov na rok 2021 

6. Prodloužení ulice Mannesmannova v Ostravě-Svinově  

7. Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací: Základní 

škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, Základní umělecká 

škola Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, Technický dvůr 

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace 

8. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov  

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Celkem přítomno členů: 10 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Radmila Jančíková, RNDr. Jiřina Kábrtová, Mgr. Viktor Kojdecký, Hana 

Mužíková, Ing. Eva Poštová, CSc., Bc. Martin Prusek, Ing. Helena Wieluchová 

 

Ověřovatelé zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Mgr. Lenka Hrušková, Ing. Pavel Mitura 

Hlasování o návrhu 

Pro: 10                                            Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Jak již víte dnes 10.03.2021 v 9.02 hod. a 9.11 hodin nám bylo zasláno emailovou 

poštou stanovisko Nezávislých od Ing. Wieluchové a následně stanovisko ODS od Ing. 

Poštové, návrh na zrušení dnešního zastupitelstva 10.03.2021. Dopisy obsahují u obou stejný 

text, odvolávající se na legislativu k nouzovému stavu. Uvádějí neoprávněnost konání 

dnešního zastupitelstva z hlediska nedodržování předpisů při zasedání zastupitelstva a 

možného zvýšeného šíření covid – 19, zvýšené riziko možné nákazy.  
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Dle sbírky zákonů č. 113/2021 ze dne 26.02.2021 je v bodu X uvedeno, že se omezuje konání 

voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů 

územních samosprávných celků tzn. že dané omezení se nevztahuje pro konání zasedání 

našeho zastupitelstva. Z tohoto důvodu nebyla v pozvánce uvedena povinnost splnění 

podmínek uvedených v bodu 10. Samozřejmě jsou zajištěny rozestupy 2 m, dále respirátory a 

dezinfekce pro účastníky zasedání. Dle stanoviska z legislativně právního odboru MMO 

nedošlo z naší strany k žádnému pochybení.  Zasedání zastupitelstva městského obvodu je 

zasedáním orgánu územního samosprávného celku dle zákona o obcích a toto zasedání je 

vyjmuto z regulace uvedené v předmětném bodě krizového opatření vlády.  Tedy nepodléhá 

ani v něm stanoveným podmínkám. V žádném případě bychom si nedovolili, ignorovat 

krizová nařízení, nebo jakýmkoli způsobem zlehčovat současnou krizovou pandemickou 

situaci, nebo vystavovat zbytečnému ohrožení bezpečnosti účastníků zasedání. Protože 

nechceme ubírat právo volených zástupců o jejich možnost se vyjádřit a hlasovat navrhujeme 

změnu programu s tím, že přesuneme konání dnešního zastupitelstva na termín po ukončení 

nouzového stavu. Datum bude stanoven dle aktuální situace. Dávám prostor k diskusi včetně 

jiných návrhů. 

Mgr. Hrušková: Já navrhuji, aby se zastupitelstvo konalo dle předchozího programu, protože 

není řečeno, že za týdne nebo 14 dní nebude situace stejná a jediný, kdo na to doplatí budou 

ti, o kterých se dneska mělo jednat tzn., organizace, které mohly čerpat dotace a případně 

zájemci o koupi pozemku, kterým se to celé protáhne. Ta situace může být za týden nebo 14 

dní stejná a ty dámy ty dopisy budou posílat pokaždé. 

 

Starosta: Má ještě někdo připomínku? 

 

Ing. Žitník: Já bych poprosil o 10 minut přestávku na jednání klubu. 

 

10 minut přestávka 

 

Starosta: První návrh jsem dával, potom dávala druhý návrh magistra Hrušková.  

 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu paní Hruškové, aby zastupitelstvo proběhlo dle programu 

Hlasování o návrhu 

Pro:  0                                     Proti:  0            Zdržel se: 10 

Návrh nebyl schválen 

 

Starosta: Dávám hlasovat o mém návrhu, aby se zastupitelstvo přesunulo na jiný termín 

Hlasování o návrhu 

Pro:  10                                    Proti:  0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Děkuji vám za pozornost a končím dnešní zasedání. 

 

Konec v 16:20 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Svinov                                       Zápis 
                 Zastupitelstvo městského obvodu         

3 

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                

 

 

Ověřovatelé:  

 

Mgr. Lenka Hrušková: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Mitura:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven 17.03.2021 


