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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 31. mimo řádné sch ůze rady m ěstského 
obvodu konané dne 04.12.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 12:00 hod.   

Ukončení: 12:20 hod.   

 
 
Bc. Bednář - zahájil 31. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih , z jednání 
rady omluvil místostarostku Markétu Langrovou, konstatoval, že rada je usnášení schopna. 
Zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.  
 
Zeptal se, zda přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k jednotlivým 
veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 5. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 1 ODK/RMOb/0075/20 

Návrh na p řiznání odm ěny řediteli p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3701/RMObM-JIH/1822/31  
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Materiál č. 2 ODK/RMOb/0077/20 

Vzorová smlouva o krátkodobé výp ůjčce prodejních stánk ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3702/RMObM-JIH/1822/31  

 

Materiál č. 3 ODK/RMOb/0076/20 

Návrh na uzav ření smlouvy o dodávce a o odvád ění odpadních vod 

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

Bylo přijato usnesení č. 3703/RMObM-JIH/1822/31  

 

Materiál č. 4 INV/RMOb/0066/20 

VZ 47.20 Pohyb d ětem-stop tablet ům, dod. č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 3704/RMObM-JIH/1822/31  

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0102/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 47/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3705/RMObM-JIH/1822/31  

 

Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 31. mimořádnou 
schůzi rady. 
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Usnesení z 31. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usn. 3701/RMObM-JIH/1822/31 
do č. usn. 3705/RMObM-JIH/1822/31 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 07.12.2020      
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta  
  
 
 
   
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka    


