Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Zápis

Zápis ze 174.. schůze
schů Rady městského
stského obvodu
Ostrava-Jih
Jih konané dne 16.07.2018
Schůze se konala:

v radní místnosti

Dne:

16.07.201
.2018

Jednání řídil:

Bc. Martin Bednář
Bedná

Zapisovatelka:

Blanka Štěříková
Štěř

Přítomno:
Omluveno:
Neomluveno:

5
4
0

sení:
Počet navrhovaných usnesení:
Počet usnesení vyplývajících z diskuse:
Počet přijatých
ijatých usnesení celkem:
celkem

Jednání zahájeno:

10:40 hod.

Jednání ukončeno: 10:50 hod.
hod

Zápis pořízen dne: 16.07.201
.2018
Zápis obsahuje:

2 strany
rany

1
0
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Zápis z rady městského obvodu

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih

Bc. Martin Bednář přivítal
řivítal všechny přítomné
p
na 174. schůzi
zi Rady městského
mě
obvodu
Ostrava-Jih (mimořádné). Z jednání rady omluvil Ing. Tichánkovou, Ing. Rykalu, Ing. Šimíka,
Ing. Sliže. Konstatoval, že rada je usnášeníschopna. Uvedl, že zápis a usnesení z dnešní
schůze
ze rady podepíše spolu s ním místostarosta RNDr. František Staněk,
Staněk, Ph.D.
Na úvod jednání přečetl
ř četl prohlášení: Přítomní
P
členové rady v souladu s ust. § 44 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
veř
zakázek, v platném znění, ččestněě prohlásili, že nejsou
ve střetu zájmu k jednotlivým veřejným
ve ejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi
sch
Rady
městského obvodu Ostrava-Jih.
Jih. Sdělil, že na programu dnešního jednání rady je pouze jeden
materiál. Protože nebyly žádné připomínky
p
k navrženému
ženému programu jednání, nechal o něm
hlasovat.
Hlasováním: 5:0:0 – schváleno. (program schválen)
1P.

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná
ve
zakázka na služby, otevřené
otev
řízení)
- VZ 15.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy,
t
tř
parkovišť
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih
Ostrava
v letech 2018 – 2020 vč. čištění
č
MK“ (Bc.
Kateřina
ina Gemrotová, vedoucí oddělení
odd
veřejných zakázek)

Hlasováním: 5:0:0 – schváleno.
hváleno.
Přijato
řijato usnesení č. 7075/174.
Dotazy, připomínky, podněty
ěty členů
č
rady a organizační záležitosti
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky,
p
poděkoval starosta za účast
čast na radě a ukončil
174. schůzi rady.

Zapsala: Blanka Štěříková

Bc. Martin Bednář
starosta

….........................

….......................

RNDr. František Staněk,
ěk, Ph.D. …....................
místostarosta

Příloha: usnesení ze 174. schůze
schů rady (usn. č. 7075/174)
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