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Usnesení 
29. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 02.11.2020 

  

čís. 3507/RMObM-JIH/1822/29 
- 

3509/RMObM-JIH/1822/29 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.11.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3507/RMObM-JIH/1822/29 OSK/RMOb/02
70/20 

Návrh na jmenování ředitele Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

3508/RMObM-JIH/1822/29 OBH/RMOb/02
84/20 

Pronájem náhradního bytu 

3509/RMObM-JIH/1822/29 ODK/RMOb/00
65/20 

Výzva objednatele k zahájení podzimního 
odstranění listí 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0270/20 
Návrh na jmenování ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3507/RMObM-JIH/1822/29 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
v souladu s § 102 odst. 2, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v souladu 
s čl. 7 odst. 8, písm. b) OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy a podle § 33 odst. 3, zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve  znění pozdějších předpisů  Ing. Michaelu
Mahrovou, DiS., XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXX XXXXXX, na místo ředitelky 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, s účinností od 01.01.2021, dle důvodové zprávy 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0284/20 
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 3508/RMObM-JIH/1822/29 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
část svého usnesení č. 2883/RMOb-JIH/1822/50 ze dne 18.06.2020, kterým rozhodla o pronájmu 
náhradního bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 
při zachování smluvních podmínek sjednaných ve smlouvě o nájmu stávajícího bytu s nájemcem 
bytu č. XX nacházejícím se ve 4. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku 
parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo XXXXXXXX, obec Ostrava: 

Čujkovova XXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX - XXXXXXX, nar. XXXXX, 
Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
2) rozhodla 

  
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu 
náhradního bytu s nájemcem bytu č. XX nacházejícím se ve X nadzemním podlaží stavby 
č.p.XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo XXXXX XXXX, obec Ostrava: 

Čujkovova XXXXXX, 1+1, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX – XXXXX XXXX, nar. XXXXXX, 
Čujkovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

při stanovení smluvních podmínek dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0065/20 
Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí 
  
Usnesení číslo: 3509/RMObM-JIH/1822/29 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zahájení podzimního odstranění listí z travnatých ploch dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
 

 


