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Zápis 

 
 
Zápis 
průběhu 17. mimořádné schůze rady 
městského obvodu konané dne 07.02.2020 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  7 

Omluveno: 2 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 08:20 hod. 

Ukončení: 08:25 hod. 

 
 

Mgr. Hrabovská - zahájila 17. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 

konstatovala, z jednání rady omluvila z důvodu dovolené starostu Bc. Martina Bednáře, 

z pracovních důvodů PaedDr. Ivonu Klímovou,  MBA. Zápis a usnesení společně 

s ní podepíše místostarosta Mgr. Jan Dohnal.  

 

Zeptala se, zda přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů 

k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu 

Ostrava-Jih. Nikdo se nepřihlásil. 

 

Uvedla, že na programu schůze rady jsou materiály č. 1 – 3. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování.  

 
  

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0011/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2223/RMObM-JIH/1822/17 
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Materiál č. 2 OBH/RMOb/0030/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2224/RMObM-JIH/1822/17 

 

Materiál č. 3 OVZ/RMOb/0021/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 127.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2225/RMObM-JIH/1822/17 

 

 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkovala Mgr. Hrabovská za účast a ukončila 

17. mimořádnou schůzi rady. 

 

 

 

Usnesení ze 17. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 2223/RMObM-
JIH/1822/17 do č. usnesení 2225/RMObM-JIH/1822/17 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne:       07.02.2020 

  

 

 

  

Bc. Martin Bednář    

starosta     

     

vz. Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 

místostarostka 

 

 

Mgr. Jan Dohnal                                 …………………………………. 

místostarosta 

 

 


