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Usnesení 
1. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 07.11.2018 

  

čís. 1/ZMOb-Svi/1822/1 
- 

7/ZMOb-Svi/1822/1 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Radim Smetana 

starosta 
  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 07.11.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0001/18 Schválení programu 

2/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0002/18 Stanovení počtu místostarostů, členů rady 

městského obvodu a určení funkce, pro kterou bude 

člen zastupitelstva městského obvodu uvolněn 

3/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0003/18 Volba starosty 

4/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0003a/18 Volba místostarostů 

5/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0003b/18 Volba členů rady 

6/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0004/18 Zřízení finančního a kontrolního výboru 

7/ZMOb-Svi/1822/1 ZMOb/0005/18 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva městského 

obvodu 

ZMOb/0001/18 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 1/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 7. 11. 2018  

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0002/18 
Stanovení počtu místostarostů, členů rady městského obvodu a určení funkce, pro 
kterou bude člen zastupitelstva městského obvodu uvolněn 
  
Usnesení číslo: 2/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

  - 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 

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

pozdějších předpisů, počet členů Rady městského obvodu Svinov na 5 

  

2) určuje 

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

pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty bude člen Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov uvolněn 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
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ZMOb/0003/18 
Volba starosty 
  
Usnesení číslo: 3/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) volí 

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

pozdějších předpisů starostu Ing. Radima Smetanu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předsedkyně volební komise 
 
ZMOb/0003a/18 
Volba místostarostů 
  
Usnesení číslo: 4/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) volí 

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

pozdějších předpisů 1. místostarostu Ing. Daniela Žitníka 

  

2) svěřuje 

  1. místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto: 

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu 

- koordinuje investiční akce ve spolupráci se starostou 

- zajišťuje podporu a iniciuje rozvoj webových a facebookových stránek MOb Svinov a 

Svinovského hlasatele 

- zabezpečuje podklady pro vedení kroniky MOb Svinov 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předsedkyně volební komise 

3) volí 

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

pozdějších předpisů 2. místostarostu Ing. Eduarda Dvorského 

  

4) svěřuje 

  2. místostarostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto: 

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti 1. místostarosty v plném  

rozsahu 

- koordinuje práci výborů a komisí 

- organizačně zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí 

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

účastník 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předsedkyně volební komise 
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ZMOb/0005/18 
Volba členů rady 
  
Usnesení číslo: 3b/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) volí 

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

pozdějších předpisů členy Rady městského obvodu Svinov 

 

Mgr. Lenku Hruškovou 

Ing. Michala Lacha 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předsedkyně volební komise 
 
ZMOb/0006/18 
Zřízení finančního a kontrolního výboru 
  
Usnesení číslo: 4/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) zřizuje 

  - pro volební období 2018-2022 5 členný finanční výbor 

- pro volební období 2018-2022 5 členný kontrolní výbor 

  

2) volí 

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

předpisů 

 

předsedu finančního výboru: 

Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D. 

 

členy: 

Ing. Kamila Kaděrková 

Ing. Jan Korpas 

Ing. Radmila Macháčová 

Ing. Lenka Smetanová 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 

3) volí 

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

předpisů 

 

předsedu kontrolního výboru: 

RNDr. Jiřina Kábrtová 
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členy: 

Mgr. Bohdana Kořistková 

Mgr. Zdeněk Krmášek 

Ing. Pavel Mitura 

Bc. Martin Prusek 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 
ZMOb/0005/18 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 7/ZMOb-Svi/1822/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

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

pozdějších předpisů a dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 

08.11.2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon funkce místostarostů 

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon funkce radních 

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva a komise rady 

- pravidelnou měsíční odměnu členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštního   

orgánu 

- pravidelnou měsíční odměnu členům zastupitelstva 

  

  

2) schvaluje 

  souběh maximálně tří funkcí, a to: 

- člena rady obce 

- předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce 

- předsedy nebo člena komise rady obce anebo 

- předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 
  

 


