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Usnesení 
2. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 10.12.2018 

  

čís. 0153/RMObM-JIH/1822/2 
- 

0155/RMObM-JIH/1822/2 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
 
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.09.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0153/RMObM-JIH/1822/2 OPVO/RMOb/0

019/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů 

Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

0154/RMObM-JIH/1822/2 OPVO/RMOb/0

021/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava-Jih 

0155/RMObM-JIH/1822/2 OFR/RMOb/00

31/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 39/2018 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0019/18 
Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0153/RMObM-JIH/1822/2 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

- revokovat usnesení ZMOb č. 714/15 ze dne 21.12.2000 

- vydat Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0021/18 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0154/RMObM-JIH/1822/2 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

- revokovat usnesení ZMOb č. 734/15 ze dne 26.02.2009 

- vydat Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0031/18 
Návrh rozpočtových opatření č. 39/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0155/RMObM-JIH/1822/2 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 585 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331  o 1 255 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 330 tis. Kč 
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 2. změnu závazných ukazatelů dle bodu a) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 17.12.2018

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 


