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Zápis 

 

 

 

Zápis ze 168. schůze Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih konané dne 29.05.2018 
 

 

 

Schůze se konala: v radní místnosti 

 

 

Dne:           29.05.2018 

 

 

Jednání řídil:  Bc. Martin Bednář 

 

 

Zapisovatelka: Blanka Štěříková 

          

 

 

 

Přítomno:  9 

Omluveno:  0   

Neomluveno:  0       

 

 

 

 

Počet navrhovaných usnesení:     7 

Počet usnesení vyplývajících z diskuse:    0   

Počet přijatých usnesení celkem:     7 

                            

 

Jednání zahájeno: 11:50 hod. 

 

Jednání ukončeno: 12:05 hod. 

 

 

 

Zápis pořízen dne: 29.05.2018 

 

Zápis obsahuje: 3  strany 
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Bc. Martin Bednář přivítal všechny přítomné na 168. schůzi Rady městského obvodu 

Ostrava - Jih (mimořádné). Uvedl, že zápis a usnesení z dnešní schůze rady podepíše spolu s 

ním místostarostka Věra Válková. Na úvod jednání přečetl prohlášení: Přítomní členové rady 

v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmu k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným 

na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Sdělil, že na programu dnešního 

jednání rady je celkem 7 materiálů. Protože nebyly žádné připomínky k navrženému 

programu jednání, nechal o něm hlasovat. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. (program schválen) 

 

1.  Doplnění návrhu plánu akcí na rok 2018 (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6863/168. 

 

2.  Neprodloužení smluv na poskytování úklidových služeb v bytových domech 

Jiskřiček 12, Svornosti 3, 5, 9, V. Jiřikovského 29 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6864/168. 

 

3.  Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (RNDr. František Staněk, 

Ph.D., místostarosta) 

 

Hlasováním: 5:1:3 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6865/168. 

 

4.  Žádost o zpracování zadání změny územního plánu a následné vydání územního 

opatření (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6866/168. 

 

5.  Odvolání a jmenování člena konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 

organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6867/168. 

 

6.  Odvolání a jmenování člena konkurzních komisí pro vedoucí pracovní místa 

ředitelů základních a mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih 

(Ing. Adam Rykala, člen rady)  

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6868/168. 
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7. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna 

elektroinstalace pavilónu I., objektu na ul. 29. dubna 259/33, O.-Výškovice“ VZ 

65.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6869/168. 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti   
 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval starosta za účast na radě a ukončil 

168. schůzi rady. 

 

 

 

 

Zapsala: Blanka Štěříková   …......................... 

 

 

 

 

 
 Bc. Martin Bednář   …....................... 

         starosta 

 

 

 Věra Válková    ….................... 

   místostarostka 

 

 

 

 

Příloha: usnesení ze 168. schůze rady (usn. č. 6863/168 – usn. č. 6869/168) 


