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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 46. schůze rady městského obvodu 
konané dne 30.04.2020 
 
Místo konání: videokonference   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:30 hod.   

Ukončení: 10:00 hod.   

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

30. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

31.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 11.20 „Strategický 
plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 

32.  Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 
89.19 „Zeleň za Lunou" 

33.  Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 
„Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

34.  Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ  
na dodávky) – VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě 
Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh” 

35.  Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická" 

36.  Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 
07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

37.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky) – VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg  
v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 

38.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky) - VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg 
v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ 

39.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 
23.20 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 
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40.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 

18.20 „Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 
41.  Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 

nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora 
při realizaci stavebních a jiných prací” 

42.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 „Likvidace  
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

43.  Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o spořicím účtu s výpovědí s Komerční 
bankou, a.s. 

44.  Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 

45.  Obnovení pozastavené kontrolní činnosti a změna časového plánu veřejnosprávních 
kontrol na rok 2020 

46.  Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. 
Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

47.  Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 46. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih formou 
videokonference, která se nahrává, všechna hlasování budou zaznamenána. 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 – č. 29, na stůl jsou předloženy materiály  
č. 30 – č. 47 a dvě nové verze materiálu. 
 
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/0034/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová verze materiálu.  

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

Bylo přijato usnesení č. 2566/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 2 OFR/RMOb/0027/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 2567/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0028/20 

Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech Komerční banky, a.s.  
a na uzavření dohody o poskytnutí čtečky čipových karet 

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

Bylo přijato usnesení č. 2568/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 4 OSC/RMOb/0003/20 

Smlouva o bezpečné skartaci - mechanické likvidaci dokumentů 

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

Bylo přijato usnesení č. 2569/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0016/20 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2570/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0073/20 

Žádost o použití peněžních prostředků z transferu na podporu činnosti klubu FreeCoolin  
při ZŠ Provaznická v době uzavření školy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2571/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 7 OSK/RMOb/0078/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2572/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0079/20 

Souhlas se zapojením do MAP 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. 2573/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0080/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2574/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0081/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2575/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0082/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,  
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2576/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 12 OSK/RMOb/0083/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 
36A, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2577/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0085/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2578/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0084/20 

Aktualizace projektových fichí MAP 

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

Bylo přijato usnesení č. 2579/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0069/20 

Přerušení provozu Mateřské školy B. Dvorského 

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

Bylo přijato usnesení č. 2580/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0078/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 67, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2581/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 17 OBH/RMOb/0090/20 

Výzva společným nájemcům bytu k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 2582/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0141/20 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2583/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0145/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 

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

Bylo přijato usnesení č. 2584/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0146/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaurační 
zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2585/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 21 OHS/RMOb/0009/20 

Smlouva o technické podpoře TP 16/19 - Dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 2586/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0057/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 89.19 „Zeleň 
za Lunou" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2587/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0058/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 06.20 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu 2020/2021“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2588/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 24 OVZ/RMOb/0059/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.20 
„Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních zařízení” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2589/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0060/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 03.20 „Odstranění 
betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář – návrh na doplnění subjektu IČO 27841359. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2590/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0061/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.20 
„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 
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Bc. Hűbner, MBA – návrh na doplnění subjektů IČO 60838744, 45359041, 06088856, 
25864092, 25396544, 60793716, 47674725, 15495892, 45193118. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2591/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0062/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 10.20 
„Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ 

Bc. Bednář -  návrh na doplnění subjektu IČO 64617874. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2592/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0318/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2593/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 29 INV/RMOb/0019/20 

Dodatek č. 2 na VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, 
Dr. Martinka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2594/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0063/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2595/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0049/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 11.20 „Strategický plán 
rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2596/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0065/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 89.19 „Zeleň 
za Lunou" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2597/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0066/20 

Zrušení veřejné zakázky (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. 2598/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0053/20 

Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) – 
VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - 
Zábřeh” 

pí Langrová - doplnila informaci k materiálu – pořízení převodového motoru. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2599/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0067/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2600/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0068/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 
„Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2601/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0069/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě 
Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2602/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0070/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) - VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě 
Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2603/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0071/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 23.20 
„Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2604/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0051/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 18.20 
„Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2605/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0052/20 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2606/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0064/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 „Likvidace a náhrada 
nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2607/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 43 OFR/RMOb/0030/20 

Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o spořicím účtu s výpovědí s Komerční bankou, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2608/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 44 OFR/RMOb/0032/20 

Aktualizace 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. 2609/RMOb-JIH/1822/46 
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Materiál č. 45 OFR/RMOb/0031/20 

Obnovení pozastavené kontrolní činnosti a změna časového plánu veřejnosprávních kontrol 
na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2610/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 46 OBH/RMOb/0071/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrabůvka 

Bc. Bednář - na stůl předložena nová verze materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2611/RMOb-JIH/1822/46 

 

Materiál č. 47 ODK/RMOb/0026/20 

Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2612/RMOb-JIH/1822/46 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Bc. Bednář – poděkoval za hladký průběh jednání rady, příští jednání proběhne fyzicky 
v radní místnosti. Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil 46. schůzi rady. 

 
 
Usnesení ze 46. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2566/RMOb-JIH/1822/46  
do čísla usnesení 2612/RMOb-JIH/1822/46 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 30.04.2020      
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka   


