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Zápis  

 
Zápis 
průběhu 2. mimo řádné sch ůze rady m ěstského 
obvodu konané dne 20.09.2018 
 
Místo konání:  zasedací místnost 

Předsedající:  Bc. Martin Bednář  

Přítomno : 8 

Omluven o: 1 

Neomluven o: 0 

Zahájení:  11:30 hod. 

Ukončení:  11:50 hod. 

 
 

 
Bc. Martin Bednář přivítal přítomné na 2. mimořádné schůzi Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a usnesení spolu s ním podepíše místostarostka Věra 
Válková.  
 
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 zájmů k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi 
Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
Z jednání rady omluvil ze zdravotních důvodů místostarostu Bc. Františka Dehnera a 
konstatoval, že rada je usnášeníschopna. 
 
Dále uvedl, že na programu jednání jsou 4 materiály. Protože nebyly žádné 
připomínky k navrženému programu jednání, nechal o něm hlasovat.  
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. ODK/RMOb/0002/18 

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání ve řejných zakázek 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7440/RMObM-JIH/1418/2  
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Materiál č. ODK/RMOb/0001/18 

Výzva objednatele k zahájení V. pokosu travnatých p loch 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7441/RMObM-JIH/1418/2  

 

Materiál č. OVZ/RMOb/0019/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 72.18 
„Zajišt ění úklidu ve spole čných prostorách bytových dom ů v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7442/RMObM-JIH/1418/2  

 

Materiál č. INV/RMOb/0013/18 

Parkovišt ě ul. Na Výsp ě, Ostrava-Jih, parcela č. 793/314, k. ú. Výškovice u 
Ostravy - Dohoda o ukon čení smlouvy o budoucí smlouv ě o zajišt ění přeložky 
zařízení distribu ční soustavy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7443/RMObM-JIH/1418/2  

 

Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti  

Bc. Bednář se zeptal Ing. Rykaly, na základě informací, které obdržel z jistého 
setkání, zda by mohl poskytnout v rámci rozpočtu na příští rok ZŠ Provaznická 
příspěvek ve výši 10 tis. Kč na zapojení internetu, aby si paní ředitelka mohla zjistit 
informace o tom, kdo jsou jejich kolegové na kandidátce. 

Ing. Rykala sdělil, že rozpočet městského obvodu schvaluje zastupitelstvo a 
předpokládá, že příslušná místostarostka pro finance předloží správný rozpočet.  
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Protože nebyly žádné dotazy, připomínky, poděkoval Bc. Bednář za účast  
na radě a ukončil 2. mimořádnou schůzi rady. 

Usnesení z 2. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 
7440/RMObM-JIH/1418/2 do č. usnesení 7443/RMObM-JIH/1418/2 jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 

 

Zapsala: Blanka Štěříková  …………………………………  
Dne:     24.09.2018  
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………  
starosta 
 
Věra Válková 
místostarostka   ………………………………… 


