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Zápis  

 
Zápis 
průběhu 22. mimo řádné sch ůze rady 
městského obvodu konané dne 11.06.2020 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 12:00 hod. 

Ukončení: 12:10 hod. 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 22. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, 
že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
Ze schůze rady omluvil z pracovních důvodů PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA, konstatoval, 
že rada je usnášeníschopna.  
 
Uvedl, že na programu schůze rady jsou materiály č. 1 – 8, navrhl stažení materiálu č. 8. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování.  

 

Materiál č. 1 OSC/RMOb/0004/20 

Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky a sd ělení stanoviska 

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

Bylo přijato usnesení č. 2816/RMObM-JIH/1822/22  

 

Materiál č. 2 OSC/RMOb/0005/20 

Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 

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

Bylo přijato usnesení č. 2817/RMObM-JIH/1822/22  
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Materiál č. 3 OBH/RMOb/0114/20 

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2818/RMObM-JIH/1822/22  

 

Materiál č. 4 OBH/RMOb/0125/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Závodní 330/49a, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2819/RMObM-JIH/1822/22  

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0126/20 

Výpov ěď nájemní smlouvy na prostor v objektu na ulici V Zá lomu 2948/1, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2820/RMObM-JIH/1822/22  

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0094/20 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostor sloužících podnikání v objekte ch v m ěstském obvodu 
Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2821/RMObM-JIH/1822/22  

 

Materiál č. 7 VSV/RMOb/0006/20 

Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí licence k po řadům 

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

Bylo přijato usnesení č. 2822/RMObM-JIH/1822/22  
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Materiál č. 8 OSK/RMOb/0140/20 

Revokace usnesení č. 2718/RMOb-Jih/1822/48 

Hlasování o stažení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář za účast a ukončil 
22. mimořádnou schůzi rady. 
 
Usnesení z 22. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 2816/RMObM-
 JIH/1822/22 do č. 2822/RMObM-JIH/1822/22 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 

Zapsala: Blanka Štěříková   ………………………………… 
Dne:       12.06.2020 
  
 
 
 
Bc. Martin Bednář    …………………………………. 
starosta   
 
   
     
Mgr. Dagmar Hrabovská   …………………………………. 
místostarostka 


