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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu  

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 49. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 28.05.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 6   

Omluveno: 3   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
43.  Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 

organizaci 
44.  Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci 
45.  VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava 

Hrabůvka 
46.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 
47.  Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 

„Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 
48.  Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 
49.  Žádost o splátkový kalendář M. T. 
50.  Zpracování studie "Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina" 
51.  Návrh rozpočtových opatření č. 21/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2020 a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023 
52.  Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu městského obvodu 

Ostrava-Jih a rozpočtových opatření č. 22/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2020 

53.  Návrh rozpočtových opatření č. 23/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 

54.  Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-Hrabůvka 

55.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0116/2020/VSV 
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56.  Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které 
se bude konat 11.06.2020 

57.  Návrh na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-
Jih 

58.  Návrh na změnu osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih  

 
 
Bc. Bednář - zahájil 49. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, ze schůze rady omluvil 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA, Bc. Janu Hellerovou a Mgr. Dagmar Hrabovskou. 
Konstatoval, že rada je usnášeníschopna. Zápis a usnesení společně s ním podepíše 
místostarosta Mgr. Jan Dohnal. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 58.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
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. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0044/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 20/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2751/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0042/20 

Oznámení o zm ěně úrokové sazby 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2752/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0017/20 

Žádost o poskytnutí finan čního daru 

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

Bylo přijato usnesení č. 2753/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0020/20 

Žádost o poskytnutí finan čního daru 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2754/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0022/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2755/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0023/20 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2756/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0024/20 

Přijetí dotace MSK z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 
financovaný z kap. 313 - MPSV 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2757/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 8 SOC/RMOb/0025/20 

Přijetí dotace MSK z Programu na podporu zdravého stá rnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 
2020 - Poznávací zájezdy pro seniory 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2758/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0160/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2759/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0185/20 

Žádost Zastupitelstvu m ěsta Ostravy vyhradit si pravomoc prodat pozemky v k . ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

K materiálu předložena nová příloha č. 7. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2760/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0188/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská - restaura ční zahrádka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2761/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0190/20 

Záměr vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2762/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0191/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2763/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0193/20 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě garáže v k. ú. 
Hrabůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2764/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0129/20 

Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 13, 
příspěvkové organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2765/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0130/20 

Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2766/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0131/20 

Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava-B ělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2767/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 18 OSK/RMOb/0132/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2768/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0133/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Dubina, F rantiška 
Formana 45, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2769/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0134/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkových organizací 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2770/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0135/20 

Přerušení provozu Mate řské školy P. Lumumby 25 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2771/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 22 ODK/RMOb/0034/20 

Aktualizace p řílohy č. 2 zřizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2772/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 23 ODK/RMOb/0035/20 

Žádost p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih o pro minutí odvodu za porušení 
rozpo čtové kázn ě 

Bc. Hűbner, MBA  – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2773/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0058/20 

Výpov ěď nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v o bjektech bez č.p. v lokalit ě ulice 
Volgogradská, O.-Záb řeh, včetně přilehlého pozemku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2774/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0100/20 

Souhlas se z řízením sb ěrny spole čnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Záb řeh 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla: … Ostrava-Michálkovice… 
(původně MIchálkovice). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2775/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0101/20 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2776/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0103/20 

Pronájem bytu zvláštního ur čení bezbariérového charakteru 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2777/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0105/20 

Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2778/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 29 OBH/RMOb/0108/20 

Ukon čení pronájmu nebytového prostoru sloužícího podniká ní v objektu na ulici 
Tlapákova č.p. 1296, zveřejnění záměru 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2779/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 30 OBH/RMOb/0109/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2780/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0110/20 

Žádost o splátkový kalendá ř V.O. 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) souhlasí, …plnění splátkového 
kalendáře…. (původně spátkového). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2781/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 32 OBH/RMOb/0111/20 

Uzavření smluv na pronájem byt ů zvláštního ur čení 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2782/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0112/20 

Projednání žádostí o prominutí, snížení nájemného, pachtovného nájemc ů prostor ů sloužících 
podnikání 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2783/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0113/20 

Ukon čení nájmu garážového stání č. 8 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 27 1/47, 
Ostrava-Dubina 

p. Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) bere na vědomí, … nájemce Rostyslava 
Dembickyj…. (původně Dembitskyy). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2784/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0115/20 

Připojení nebytových objekt ů sloužících jako školská za řízení na optickou sí ť elektronických 
komunikací 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2785/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0116/20 

Pronájem náhradního bytu 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2786/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 37 OPR/RMOb/0016/20 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - Z.  G. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2787/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 38 INV/RMOb/0021/20 

Dodatek č. 3 na VZ 57.19 Vybudování kancelá ří a bufetu v 1 NP budovy B 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2788/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0090/20 

Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  18.20 
„Oprava st řechy na MŠ Mjr. Nováka” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2789/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0091/20 

Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební 
práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybník ů ve Výškovicích” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2790/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0092/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené podlimitn í řízení, podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 112.19 „Opravy výtluk ů na komunikacích sv ěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2791/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0093/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 03.20 
„Odstran ění betonových prvk ů v městském obvodu Ostrava-Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2792/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 43 OSK/RMOb/0136/20 

Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p říspěvkové organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2793/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 44 OSK/RMOb/0137/20 

Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2794/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 45 INV/RMOb/0023/20 

VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních tera s při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2795/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0187/20 

Prodej nemovitých v ěcí v k. ú. Hrab ůvka, lokalita U Haldy x Selská 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2796/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0095/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 
„Regenerace sídlišt ě Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2797/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 48 OBH/RMOb/0107/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné p ůsobnosti 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2798/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0118/20 

Žádost o splátkový kalendá ř M. T. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2799/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 50 INV/RMOb/0024/20 

Zpracování studie "Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2800/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 51 OFR/RMOb/0045/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 21/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
a aktualizace st řednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2021-2023 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2801/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 52 OFR/RMOb/0046/20 

Návrh na rozd ělení volných zdroj ů u základního b ěžného ú čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
a rozpo čtových opat ření č. 22/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2802/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 53 OFR/RMOb/0047/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 23/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2803/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0121/20 

Souhlas se z řízením sb ěrny spole čnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2804/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 55 VSV/RMOb/0005/20 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě č. S/0116/2020/VSV 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2805/RMOb-JIH/1822/49  
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Materiál č. 56 OPVO/RMOb/0005/20 

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 11.06.2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2806/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 57 ODK/RMOb/0036/20 

Návrh na p řiznání odm ěny řediteli p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2807/RMOb-JIH/1822/49  

 

Materiál č. 58 ODK/RMOb/0038/20 

Návrh na zm ěnu osobního p říplatku ředitele p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-
Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2808/RMOb-JIH/1822/49  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 49. schůzi rady. 

 
 
Usnesení ze 49. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2751/RMOb-JIH/1822/49 
do čísla usnesení 2808/RMOb-JIH/1822/49 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 29.05.2020      
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
Mgr. Jan Dohnal   ………………………………… 
místostarosta  


