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Zápis 

Zápis 
průběhu 3. mimořádné schůze rady městského 
obvodu 
konané dne 09.01.2019 

  

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  5 

Omluveno: 4 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 13:45 hod. 

Ukončení: 14:00 hod. 

  

 
Bc. Bednář - zahájil 3. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis 

a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Hrabovská. Ze schůze rady omluvil 

místostarosty p. Langrovou, Mgr. Hellerovou, PaeDr. Klímovou, Ing. Šimíka.  

  

Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 2. 

  

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování. 

  

 
  

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0005/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 

2019 

Ing. Blahová – podání informace k předloženému rozpočtovému opatření  

Mgr. Dohnal, PhDr. Jeřábek – typ techniky, celková částka pořízení, její prověření, účel 

pořízení.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0213/RMObM-JIH/1822/3 
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Materiál č. 2 ODK/RMOb/0002/19 

Žádost o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se 

zajištěním Zimní údržby místních komunikací 

 

PhDr. Jeřábek, Bc. Bednář, Mgr. Hűbner, Mgr. Dohnal, Ing. Tichánková, Mgr. 

Hrabovská – shrnutí celé problematiky, další oslovené firmy, časový rozsah zajištění 

kalamitních stavů, rozdíl oproti původní veřejné zakázce, které lokality se budou takto 

upravovat, upřesnění – ne pro běžnou zimní údržbu, ale odstranění kalamitního stavu 

v daných lokalitách. 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0214/RMObM-JIH/1822/3 

   

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  

  

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil 3. mimořádnou schůzi rady. 

  

Usnesení z 3. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0213/RMObM-

JIH/1822/3 do č. usnesení 0214/RMObM-JIH/1822/3 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

  

  

Zapsala: Bc. Renata Štroblíková  ………………………………… 

Dne:      10.01.2019 

  

  

Bc. Martin Bednář 

starosta     ………………………………… 

  

 

Mgr. Dagmar Hrabovská   …………………………………. 

místostarostka 

 

 

 

 

 

  


