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Zápis 
průběhu 3. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 06.12.2018 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 10:45 hod. 

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy:  
 
18. Výpověď nájemní smlouvy na prostor v objektu na ulici Horymírova 121, O.-Zábřeh 
47. Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
48. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
42. Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – Výškovice 
43. Dodatek č. 1 k SOD - VZ 102.18 - Vybudování parkovacích stání na ul. Šeříková 
44. Dodatek č. 1 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní hřiště, Ostrava – Zábřeh 
45. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského 

obvodu Ostrava-Jih 
46. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání 

a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2019 
ze schváleného rozpočtu roku 2019  

47. Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
48. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 
49. Žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
50. Změny platových stupňů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
51. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 

a Kulturního zařízení Ostrava-Jih zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih 

52. Návrh rozpočtových opatření č. 38/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih      
            na rok 2018 
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53.  Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

54.  Souhlas pronajímatele s pořizováním materiálů (záznamů) do audiovizuálních pořadů 
natáčených v bytech, společných prostorách bytových domů a nebytových prostorách 
bytových domů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih a zmocnění k jeho podpisu 

55.  Žádost o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se 
zajištěním Zimní údržby vybraných místních komunikací III. třídy 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 3. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Ze schůze rady omluvil 
PaedDr. Klímovou. 
 
Bc. Bednář - dotaz na střet zájmu členů rady, 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. 
 
Mgr. Dohnal - nahlásil střet zájmu u materiálu č. 6. 
 
Bc. Bednář - program schůze rady, tj. materiály č. 1 - 55, staženy materiály č. 18, 47 a 48  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0028/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 37/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0101/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0027/18 

Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2018 p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
zřízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0102/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 3 OFR/RMOb/0026/18 

Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2018, p říspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava - Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0103/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 4 OSC/RMOb/0005/18 

Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 

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

Bylo přijato usnesení č. 0104/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 5 OSC/RMOb/0006/18 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 0105/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 6 OMJ/RMOb/0120/18 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

Bc. Bednář – nová verze materiálu na stůl. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0106/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0115/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 
a Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0107/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0119/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

Mgr. Dohnal – nebude hlasovat  

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

Bylo přijato usnesení č. 0108/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0118/18 

Ukon čení smlouvy o nájmu části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 0109/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0117/18 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku 

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

Bylo přijato usnesení č. 0110/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č.  11 OSR/RMOb/0072/18 

Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Reko nstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, 
Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0111/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 12  OSR/RMOb/0073/18 

Školské obvody spádových škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 0112/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 13 ODK/RMOb/0020/18 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením 1 ks d řeviny 

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

Bylo přijato usnesení č. 0113/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0103/18 

Prominutí nedoplatku z vyú čtování služeb po zem řelém 

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

Bylo přijato usnesení č. 0114/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0105/18 

Započtení vynaložených náklad ů za provedené stavebné práce nájemci prostor slouží cích 
podnikání v 2.NP objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hra bůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0115/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 16 OBH/RMOb/0060/18 

Odpis nedobytné pohledávky 

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

Bylo přijato usnesení č. 0116/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0097/18 

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem garážových  stání z d ůvodu rekonstrukce bytových 
domů na ul. Fr. Formana 51 a 53, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0117/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0091/18 

Souhlas s uzav řením provozu v objektu Sportovního centra Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0118/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0101/18 

Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0119/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0099/18 

Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti VP Studio s.r.o. v bytovém dom ě 
na ul. Orá čova 1326/1, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0120/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 22 OBH/RMOb/0095/18 

Žádost o snížení pachtovného v objektu na ul. Čujkovova 40a, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0121/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 23 OPVO/RMOb/0013/18 

Revokace usnesení 61/2 ze dne 27.11.2014 

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

Bylo přijato usnesení č. 0122/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č.24 INV/RMOb/0050/18 

Smlouva o p řipojení odb ěrného za řízení k distribu ční soustav ě do nap ěťové hladiny 0,4kV 
(Horní, výtah) 

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

Bylo přijato usnesení č. 0123/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 25 INV/RMOb/0044/18 

Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul.  Průkopnická - ul. Krasnoarmejc ů, k. ú. 
Zábřeh nad Odrou - dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 0124/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 26 INV/RMOb/0047/18 

Zřízení elektronického požárního systému budovy a náv azných částí u objektu Centrální 
spisovny Ostrava-Jih - dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 0125/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0073/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  137.18 „Provád ění 
stavebních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-
Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0126/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0088/18 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 108.18 
„Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0127/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0089/18 

Rozhodnutí ÚOHS o návrhu na p ředběžné opat ření a Rozhodnutí zadavatele o námitkách 
účastníka zadávacího řízení - VZ 100.18 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkoviš ť a chodník ů na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK 

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

Bylo přijato usnesení č. 0128/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0078/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 125.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava multifunk čního h řišt ě ZŠ Kosmonaut ů 13“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0129/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0080/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 124.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0130/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0081/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 126.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0131/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0083/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 127.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálníh o zařízení MŠ B. Dvorského 2“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0132/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0090/18 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 139.18  „Dodávka 
a montáž nábytku a elektrospot řebičů" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0133/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0084/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 131.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v  jídeln ě a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 
29“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0134/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0085/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 129.18 
Zpracování projektové dokumentace „Vým ěna oken ZŠ V. Koša ře 6“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0135/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0086/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 128.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlah v tělocvi čnách ZŠ Kosmonaut ů 15“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0136/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0087/18 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 88.18 „Zajišt ění 
celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v letech 2019 - 
2020" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0137/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 39 OPR/RMOb/0013/18 

Dohoda o narovnání 

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

Bylo přijato usnesení č. 0138/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 40 SOC/RMOb/0010/18 

Žádost o finan ční dar 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0139/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 41 SOC/RMOb/0011/18 

Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti sociální pé če 
pro rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0140/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 42 INV/RMOb/0048/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0141/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 43 INV/RMOb/0052/18 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 102.18 - Vybudování parkovacích stán í na ul. Še říková 

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

Bylo přijato usnesení č. 0142/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 44 INV/RMOb/0051/18 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní h řišt ě, Ostrava - Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0143/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 45 OPVO/RMOb/0010/18 

Návrh na stanovení výše odm ěn neuvoln ěným členům Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0144/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 46 OSR/RMOb/0069/18 

Poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti školství a vzd ělávání 
a kultury; volného času d ětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok  2019 
ze schváleného rozpo čtu roku 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0145/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 49 TAJ/RMOb/0004/18 

Žádost o poskytnutí náhrady za nevy čerpanou dovolenou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0146/RMOb-JIH/1822/3  
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Materiál č. 50 OSR/RMOb/0075/18 

Změny platových stup ňů ředitel ů příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0147/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 51 OSR/RMOb/0044/18 

Stanovení platu ředitel ům příspěvkových organizací základních a mate řských škol a Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih z řízených statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0148/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 52 OFR/RMOb/0029/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 38/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0149/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 53 OFR/RMOb/0030/18 

Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2018 p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
zřízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0150/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0108/18 

Souhlas pronajímatele s po řizováním materiál ů (záznamů) do audiovizuálních po řadů 
natáčených v bytech, spole čných prostorách bytových dom ů a nebytových prostorách 
bytových dom ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostrava, sv ěřených m ěstskému obvodu 
Ostrava-Jih a zmocn ění k jeho podpisu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 0151/RMOb-JIH/1822/3  

 

Materiál č. 55 ODK/RMOb/0023/18 

Žádost o ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti se zajišt ěním 
Zimní údržby vybraných místních komunikací III. t řídy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0152/RMOb-JIH/1822/3  

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 3. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 3. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0101/RMOb-JIH/1822/3 do čísla 
usnesení 0152/RMOb-JIH/1822/3 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:      10.12.2018 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta    ………………………………… 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka    ………………………………… 

 


