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Zápis  

 
Zápis 
průběhu 4. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 20.12.2018 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Mgr. Dagmar Hrabovská 

Přítomno: 8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 10:50 hod. 

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy:  
 
35. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce  
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
51.  Žádost o opakované uzavření dohody o splátkách společnosti One Original s.r.o. 
52.  Snížení osobního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 

organizace 
53.  Návrh rozpočtových opatření č. 41/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2018 
54.  Napojení elektrického požárního systému budovy Centrální spisovny Ostrava-Jih 

na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje 

55.  Vybudování vnitřních rozvodů optické infrastruktury elektronických komunikaci 
v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

56.  Uzavření Smlouvy o poskytnutí licence k pořadům 
57.  Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 

 
 
Mgr. Hrabovská - zahájila 4. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Ze schůze rady 
omluvila starostu Bc. Martina Bednáře. Zápis a usnesení společně s ní podepíše místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal.  
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Přečetla prohlášení: Přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů 
k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih. 
 
Předložila program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 50, na stůl byly předloženy materiály č. 51 
– 57 a stažen byl materiál č. 35. 
 
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/0034/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 40/2018 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. 0156/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0033/18 

Návrhy rozpo čtů na rok 2019, v četně střednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2020 - 2021 
příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-
Jih 

Bc. Štroblíková – upozornění na novou přílohu u materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0157/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0032/18 

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. 0158/RMOb-JIH/1822/4  
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Materiál č. 4 OFR/RMOb/0035/18 

Návrh na zrušení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví a souhlasu k nakládání 
s prost ředky na ú čtech Komer ční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0159/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 5 OHS/RMOb/0006/18 

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh pro rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0160/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0106/18 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 0161/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0107/18 

Ukon čení smluvního vztahu na provád ění úklidu spole čných prostor v bytových domech 
na ul. Letecká, Ostrava-Hrab ůvka a Smirnovova, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0162/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0109/18 

Dodatek č. 2 k SoD ,,Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních za řízení v objektu 
V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0163/RMOb-JIH/1822/4  
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Materiál č. 9 OBH/RMOb/0110/18 

Ukon čení smluvních vztah ů na provád ění úklidu spole čných prostor v bytových domech 
v majetku SMO, sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih, uzav řených p řed rokem 2016 

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

Bylo přijato usnesení č. 0164/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0098/18 

Poskytnutí slevy z nájemného nájemc ům bytových jednotek bytových dom ů 
na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina za neužívání skl epních box ů a balkon ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0165/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0083/18 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 0166/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0073/18 

Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0167/RMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 13 OBH/RMOb/0058/18 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 0168/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0114/18 

Zásady pro pronájem byt ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 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. 0169/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0115/18 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Vým ěna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0170/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0116/18 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 0171/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0117/18 

Zaslání výzvy p řed podáním výpov ědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0172/RMOb-JIH/1822/4  



Statutární m ěsto Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 
 
 

            Strana 6/15  
  

Zápis  

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0096/18 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Tlapákova 1296/11, O.-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0173/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0100/18 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ulici Horní 1492/55, O.-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0174/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0121/18 

Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo na VZ 111.18 "Oprava elektroinstalace domác ích telefon ů a 
zvonk ů na ul. Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-B ělský Les" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0175/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0112/18 

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0176/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0113/18 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání na u lici Čujkovova 11, 
Ostrava-Záb řeh 

p. Langrová – požádala o změnu usnesení, a to odstranit „bez určení účelu užívání“ 
a nahradit „s účelem užívání jako restaurační zařízení případně cukrárna za podmínky“…… 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0177/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0124/18 

Výpov ěď nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání na u lici B řenkova 7, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0178/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0123/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0179/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0102/18 

Žádosti spole čnosti J G Centrum, s.r.o. o zp ětvzetí výpov ědí smluvních vztah ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0180/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0118/18 

Výpůjčka objektu na ulici U Studia bez č. p., O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0181/RMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 27 ODK/RMOb/0021/18 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin a ke řových skupin 

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

Bylo přijato usnesení č. 0182/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 28 ODK/RMOb/0024/18 

Žádost o odstoupení od rámcové smlouvy o dílo, zaji šťující chemické ošet ření (odplevelení) 
místních komunikací a zpevn ěných ploch 

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

Bylo přijato usnesení č. 0183/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 29 OSR/RMOb/0077/18 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace 

Bc. Štroblíková – požádala o opravu usnesení v části rozhodla, místo dle upraveného návrhu 
bude uvedeno dle předloženého návrhu.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0184/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 30 OSR/RMOb/0078/18 

Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky základních škol z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

Bc. Štroblíková – požádala o doplnění usnesení – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0185/RMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 31 OSR/RMOb/0079/18 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 0186/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 32 OSR/RMOb/0080/18 

Výjimka z po čtu žáků v Základní škole Ostrava-Záb řeh, Jugoslávská 23, p říspěvkové organizaci 

Bc. Štroblíková – požádala o doplnění usnesení – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0187/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 33 OSR/RMOb/0081/18 

Změna odpisových plán ů a rozpo čtů na rok 2018 p říspěvkových organizací škol a KZOJ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0188/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 34 SOC/RMOb/0012/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0189/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 36 SOC/RMOb/0015/18 

Žádost o uzav ření dohody o splátkách - A. L. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0190/RMOb-JIH/1822/4  
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Materiál č. 37 INV/RMOb/0053/18 

Parkovišt ě na ul. Výškovická p.p. č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy - dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 0191/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 38 INV/RMOb/0054/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek č. 6 

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

Bylo přijato usnesení č. 0192/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 39 INV/RMOb/0055/18 

Dodatek k SoD č. 5 - Bezbariérový p řístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0193/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 40 INV/RMOb/0056/18 

Dodatek k SoD č. 1 - Hřišt ě v dolíku, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0194/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 41 INV/RMOb/0057/18 

Investi ční záměry 18-19/2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0195/RMOb-JIH/1822/4  
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Materiál č. 42 KIA/RMOb/0001/18 

Plán ve řejnosprávních kontrol na rok 2019 a hodnocení kontr olní činnosti za rok 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0196/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0092/18 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 117.18 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce terasy MŠ u l. Mitušova 6, Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0197/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0091/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 147.18  „Oprava 
školní kuchyn ě včetně po řízení myčky v ZŠ Mitušova 16" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0198/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0096/18 

Zrušení usnesení č. 4440/105 - Jmenování členů komise ekonomické a investi ční členy 
hodnotících komisí 

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

Bylo přijato usnesení č. 0199/RMOb-JIH/1822/4  
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Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0093/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 130.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava a vybavení kuchyn ě MŠ Mitušova 6” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0200/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0097/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 122.18 „P řírodní zahrady 
MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatel ů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0201/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0098/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (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. 0202/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0099/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  140.18 „Provád ění 
oprav (klempí řských, záme čnických a sklená řských prací) v bytových domech v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0203/RMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0066/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavení práce) - VZ 132.18 „Zateplení 
střešní konstrukce na bytovém dom ě, ul. Horní č. p. 679, Ostrava-Hrab ůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0204/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 51 OBH/RMOb/0119/18 

Žádost o opakované uzav ření dohody o splátkách spole čnosti One Original s.r.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0205/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 52 OSR/RMOb/0082/18 

Snížení osobního p říplatku ředitelce Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0206/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 53 OFR/RMOb/0036/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 41/2018 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. 0207/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0125/18 

Napojení elektrického požárního systému budovy Cent rální spisovny Ostrava-Jih na pult 
centralizované ochrany Hasi čského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

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

Bylo přijato usnesení č. 0208/RMOb-JIH/1822/4  
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Materiál č. 55 OBH/RMOb/0036/18 

Vybudování vnit řních rozvod ů optické infrastruktury elektronických komunikaci 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. 0209/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 56 OSR/RMOb/0083/18 

Uzavření Smlouvy o poskytnutí licence k po řadům 

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

Bylo přijato usnesení č. 0210/RMOb-JIH/1822/4  

 

Materiál č. 57 TAJ/RMOb/0005/18 

Změna organiza čního řádu a stanovení po čtu zam ěstnanc ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0211/RMOb-JIH/1822/4 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  

Návrh na úpravu členů komisí rady 

Mgr. Dohnal – předložil návrh na dvě změny v komisích rady. Za ODS rezignuje z komisi 
ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby Mgr. Ing. 
Radek Šnita, Ph.D., MBA a místo něj navrhuje jmenovat pana Davida Kotáska. Dále obdržel 
od předsedkyně klubu LEČO Bc. Elišky Ulehlové žádost na změnu v komisi bytové, místo 
Pavla Janíka navrhují jmenovat Marii Hrubou.    
 
Mgr. Hrabovská - nechala hlasovat nejprve o prvním návrhu Mgr. Dohnala: 
 
Rada městského obvodu 
 
bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Ing. Radka Šnity, Ph.D., MBA na členství v komisi ekonomické, investiční, 
strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby ke dni 20.12.2018 
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jmenuje 
Davida Kotáska členem komise ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního 
prostředí a výstavby s účinností od 01.01.2019 

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

Mgr. Hrabovská - nechala hlasovat o druhém návrhu Mgr. Dohnala: 
 
Rada městského obvodu  
  
odvolává 
Pavla Janíka z členství v bytové komisi ke dni 20.12.2018 
  
jmenuje 
Marii Hrubou členkou bytové komise s účinností od 01.01.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0212/RMOb-JIH/1822/4  

 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, popřála Mgr. Hrabovská všem krásné vánoční 
svátky a hodně pracovních i osobních úspěchů a ukončila 4. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 4. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0156/RMOb-JIH/1822/4 do čísla 
usnesení 0212/RMOb-JIH/1822/4 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:      21.12.2018 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta     
vz. Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka     

 

Mgr. Jana Dohnal   …………………………………. 
místostarosta 


