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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 28. mimořádné schůze rady městského 
obvodu konané dne 26.10.2020 

 

Místo konání: on-line   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 
8   

Omluveno: 
1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 13:05 hod.   

Ukončení: 13:13 hod.   

 
Bc. Bednář - zahájil 28. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih (on-line), 

uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.  

 

Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 4. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

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

 

Dodal, že rada je usnášení schopna, z jednání omluvil PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA. 

 

Materiál č. 1 OBH/RMOb/0275/20 

Podpora podnikatelských subjektů na zmírnění dopadů krizových opatření vlády přijatých 
v rámci druhé vlny pandemie SARS COV-2 

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

Bylo přijato usnesení č. 3503/RMObM-JIH/1822/28 

 

Materiál č. 2 OBH/RMOb/0276/20 

Podpora podnikatelských subjektů na zmírnění dopadů krizových opatření vlády přijatých 
v rámci druhé vlny pandemie SARS COV-2 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3504/RMObM-JIH/1822/28 

 

Materiál č. 3 INV/RMOb/0052/20 

Dodatek č. 1 na VZ 19.20 Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, 
k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3505/RMObM-JIH/1822/28 

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0396/20 

Souhlas s realizací komunitní a smyslové zahrady Mjr. Nováka v k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3506/RMObM-JIH/1822/28 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 28. mimořádnou 

schůzi rady. 

 

Usnesení z 28. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 3503/RMObM-

JIH/1822/28 do č. usnesení 3506/RMObM-JIH/1822/28 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

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

Dne: 26.10.2020      

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

 

   

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka    


