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Usnesení 
15. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 27.11.2019 

  

čís. 1884/RMObM-JIH/1822/15 
- 

1885/RMObM-JIH/1822/15 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Jan Dohnal 
místostarosta 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 27.11.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

1884/RMObM-JIH/1822/15 OFR/RMOb/01
16/19 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020, včetně návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021 - 2023 

1885/RMObM-JIH/1822/15 ODK/RMOb/00
73/19 

Výzva objednatele k zahájení II. podzimního 
odstranění listí 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0116/19 
Návrh rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih na rok 2020, v četně návrhu 
střednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2021 - 2023 
  
Usnesení číslo: 1884/RMObM-JIH/1822/15 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu 

1. schválit 

a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 ve znění přílohy č.1 předloženého 
materiálu 

příjmy                      980 041 tis. Kč 
financování              309 874 tis. Kč 
zdroje celkem        1 289 915 tis. Kč 
běžné výdaje             980 166 tis. Kč 
kapitálové výdaje      309 749 tis. Kč 
výdaje celkem        1 289 915 tis. Kč 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020 ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2020 ve výši 4 265 tis. Kč 

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2021 - 2023 ve znění 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

2. svěřit 

radě městského obvodu v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

a) schvalování a provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, 
včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského 
obvodu na rok 2020 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2019 
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b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem městského obvodu s výjimkou případu, kdy příslušné rozpočtové opatření, 
které předchází úpravě těchto závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednávání zastupitelstvu 
městského obvodu  

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit materiál “Návrh rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2020, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 12.12.2019
 místostarosta 

 
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0073/19  
Výzva objednatele k zahájení II. podzimního odstran ění listí 
  
Usnesení číslo: 1885/RMObM-JIH/1822/15 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zahájení II. podzimního odstranění listí z travnatých ploch, dle předloženého materiálu 

  
 

 


