
Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Usnesení 
27. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 21.09.2020 

  

čís. 3312/RMObM-JIH/1822/27 
- 

3312/RMObM-JIH/1822/27 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 21.09.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3312/RMObM-JIH/1822/27 OSK/RMOb/02
29/20 

Pověření k udělení souhlasu s omezením 
nebo přerušením provozu příspěvkových organizací, 
které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti ve školství 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0229/20  
Pověření k ud ělení souhlasu s omezením nebo p řerušením provozu p říspěvkových 
organizací, které byly z řízeny statutární m městem Ostrava, m ěstským obvodem 
Ostrava-Jih k zajišt ění jeho p ůsobnosti ve školství 
  
Usnesení číslo: 3312/RMObM-JIH/1822/27 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) svěřuje 
  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, starostovi městského obvodu nebo 1. místostarostce městského obvodu 
pravomoc rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu v příspěvkových organizacích 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti ve školství s účinností od 21.9.2020. 

  
 

 


