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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 38. schůze rady městského obvodu 
konané dne 30.01.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:50 hod.   

Ukončení: 10:25 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

34. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 112.19 
"Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-
Jih" 

35. Smlouva o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné 
součinnosti a uvedení do provozu 

36. Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti 
se zajištěním akce Slavnosti Jihu 2020 v termínu 13.-14.6.2020. 

37. Změna s financováním projektu  
38. Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení 

prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2020  
39. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 

„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů”   
40. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo za účelem zajištění základního servisu a údržby 

technologie vodního prvku - fontány na ul. Horní 
41. Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti 

s dodáním dřevěných stánků na náměstí na ul. Horní v Ostravě - Hrabůvce 
42. Žádost o souhlas vlastníka k úpravám na pozemku, který je pronajat spolu s prostorem 

sloužícím podnikání, v objektu na ulici 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice 
43. Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
44. Návrh na uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet 
45. Návrh rozpočtových opatření č. 4/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2020 
46. Žádost o dar
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Bc. Bednář - zahájil 38. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Konstatoval, že rada 
je usnášení schopna, uvedl, že 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 – 46, navrhl materiál č. 24 projednat jako 
poslední. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0006/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 3/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2177/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0007/20 

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2178/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 3 INV/RMOb/0003/20 

Návrh plánu akcí na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2179/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 4 OBH/RMOb/0010/20 

Připojení bytových domů na ulicích Zlepšovatelů č.p. 552 - 581, Svornosti č.p. 2320 a č.p. 2321 
a Pavlovova č.p. 1626 k „Optické metropolitní síti PODA" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2180/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0011/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul. Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2181/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0017/20 

Přehled uzavřených smluv o nájmu krizových bytů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce 
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2182/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0005/20 

Poskytnutí finančního daru HOKEJOVÉ ŠKOLE - OSTRAVA, z.s. 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2183/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0009/20 

Poskytnutí finančního daru pro FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě A. 
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Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 2184/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0011/20 

Poskytnutí finančního daru pro Jana Váňu 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2185/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0013/20 

Složení rozborových komisí pro příspěvkové organizace působící v oblasti školství a v oblasti 
kultury 

Mgr. Hrabovská – na základě žádosti Bc. Nováčkové návrh na doplnění členů rozborové 
komise a úpravu usnesení v části 2) jmenuje – nahradit „a“ čárkou před Ing. Markétou 
Koukalovou a doplnit …a Bc. Pavlínu Nováčkovou … a v části 3) schvaluje – doplnit 
… upravené složení rozborové komise… 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2186/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0014/20 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2187/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0015/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 

Bc. Bednář – upozornění na novou důvodovou zprávu. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2188/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0016/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 

Bc. Bednář – upozornění na novou důvodovou zprávu. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2189/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0017/20 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace 
do projektu Erasmus+ výzva 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2190/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0018/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2191/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0019/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2192/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 17 OSK/RMOb/0020/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2193/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0021/20 

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3 
ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) souhlasí …MŠ A. Gavlase 12A…, 
příspěvková organizace…  

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2194/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0014/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2195/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0016/20 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2196/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0018/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2197/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0017/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova a ul. Markova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2198/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0507/19 

Vyřazení neupotřebitelného majetku z evidence a jeho následná likvidace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2199/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 25 OPVO/RMOb/0049/20 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb k 31.12.2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2200/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0009/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 126.19 
„Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2201/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0011/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)- VZ 116.19 „Hydroizolace 
MŠ Šponarova” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2202/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0012/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 128.19 „Výměna 
nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2203/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0013/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 

Bc. Gemrotová – návrh na rozšíření seznamu dodavatelů o tyto firmy: IČO 45309612, 
46678468, 46342796, 00014915, 49446703, 18188711, 27787443, 63321238, 27919587, 
25869523, 25518101, 27476049, 28786793, 27344444, 06239561, 25297538 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2204/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0014/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 123.19 
„Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2205/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0015/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT 
ZŠ Srbská“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2206/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0016/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ Lumumby 14“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2207/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0017/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 04.20 
„Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les” 

Bc. Gemrotová - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) jmenuje – náhradníci členů hodnotící 
komise – Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu, a dále úprava v příloze, v části výzva 
podání nabídek, str. 3 – jistota 100.000 Kč změna na 80.000 Kč. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2208/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0010/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 112.19 „Opravy 
výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář – návrh na doplnění uchazeče IČO: 08125775.  

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2209/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0001/20 

Smlouva o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné součinnosti 
a uvedení do provozu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2210/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 36 VSV/RMOb/0001/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zajištěním 
akce Slavnosti Jihu 2020 v termínu 13.-14. 6. 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2211/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 37 OSK/RMOb/0024/20 

Změna s financováním projektu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2212/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 38 OSK/RMOb/0023/20 

Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence 
kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2213/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0023/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 „Dodávka 
1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2214/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 40 ODK/RMOb/0001/20 

Návrh na uzavření Smlouvy o dílo za účelem zajištění základního servisu a údržby technologie 
vodního prvku - fontány na ul. Horní 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2215/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 41 ODK/RMOb/0002/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s dodáním 
dřevěných stánků na náměstí na ul. Horní v Ostravě - Hrabůvce 

Bc. Hűbner, MBA – žádost o přestávku. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2216/RMOb-JIH/1822/38 

Mgr. Mentlík – technická – u materiálu je uvedeno … dle přílohy, pokud se na ni usnesení 
odkazuje, stává se součástí usnesení. 

Bc. Bednář – návrh na návrat k materiálu č. 41. 
Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 
 
Mgr. Mentlík – žádost o přestávku. 
 
Bc. Bednář – formulace usnesení: rozhodla o udělení výjimky odboru dopravy 
a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, a to v souvislosti s dodáním dřevěných stánků 
na náměstí ul. Horní v Ostravě – Hrabůvce. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2216/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0024/20 

Žádost o souhlas vlastníka k úpravám na pozemku, který je pronajat spolu s prostorem 
sloužícím podnikání, v objektu na ulici 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2217/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0023/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2218/RMOb-JIH/1822/38 
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Materiál č. 44 OFR/RMOb/0008/20 

Návrh na uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2219/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 45 OFR/RMOb/0009/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 1, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2220/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 46 SOC/RMOb/0004/20 

Žádost o dar 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A s úpravou usnesení, odst. 2) souhlasí, nahradit 
novým textem: 2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

Hlasování o VARIANTĚ A a upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo 
se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2221/RMOb-JIH/1822/38 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0003/20 

Souhlas se stavebním záměrem, pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Jičínská 

Bc. Bednář - na radu se dostavili a prezentovali svůj návrh: za Atelier PRAJZ creative, s.r.o. - 
Ing. Marie Varadyová a Ing. Patrik Jaroš, za investora VOTASTAV building s.r.o. - Vítězslav 
Kolář. 
 
Bc. Bednář, Bc. Hűbner, MBA, Ing. Tichánková, hosté – diskuse týkající se parkování 
v oblasti. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2222/RMOb-JIH/1822/38 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 38. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení z 38. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2177/RMOb-JIH/1822/38 
do čísla usnesení 2222/RMOb-JIH/1822/38 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 31.01.2020      
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


