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Usnesení 
3. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 09.01.2019 

  

čís. 0213/RMObM-JIH/1822/3 
- 

0214/RMObM-JIH/1822/3 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 09.01.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0213/RMObM-JIH/1822/3 OFR/RMOb/00

05/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0214/RMObM-JIH/1822/3 ODK/RMOb/00

02/19 

Žádost o udělení výjimky ze zásad pro zadávání 

veřejných zakázek v souvislosti se zajištěním Zimní 

údržby místních komunikací 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0005/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0213/RMObM-JIH/1822/3 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, kterým se: 

a) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 500 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 2 500 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 11.01.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0002/19 
Žádost o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se 
zajištěním Zimní údržby místních komunikací 
  
Usnesení číslo: 0214/RMObM-JIH/1822/3 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek odboru dopravy a komunálních 

služeb za účelem uzavření objednávky na zajištění zimní údržby místních komunikací 

v lokalitě č. 1 a 6 se společností AHOS CZ, s.r.o., do celkové výše 2 000 000 Kč bez DPH, 

dle předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
PhDr. Daniela Jeřábka, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb k uzavírání 

objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 

 


