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Strana 1/3 
  

Usnesení 
18. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 12.03.2020 

  

čís. 2372/RMObM-JIH/1822/18 
- 

2373/RMObM-JIH/1822/18 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 12.03.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2372/RMObM-JIH/1822/18 OPVO/RMOb/00
51/20 

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva 

2373/RMObM-JIH/1822/18 TAJ/RMOb/0002
/20 

Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0051/20 
Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 2372/RMObM-JIH/1822/18 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zánik mandátu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ke dni 10.03.2020 

  
2) prohlašuje 

  
Mgr. Petra Opletala, dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za volební 
stranu ODS ode dne 11.03.2020 

  
 

  

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0002/20 
Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 
  
Usnesení číslo: 2373/RMObM-JIH/1822/18 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih,aby v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví 
ČR na státní úrovni v záležitosti výskytu epidemie COVID-19 a v návaznosti na usnesení Rady 
města Ostravy č. 03451/RMm1822/6 ze dne 11. 3. 2020 nad rámec uvedených opatření upustily 
od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění, specifikovaných v mimořádném 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které předpokládá osobní přítomnost 100 osob a více, 
a to s účinností prozatím do 15.04.2020 

  
 Vyřizuje: ředitelé T: 12.03.2020
 příspěvkových organizací 

 

 


