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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 68. schůze rady městského obvodu 
konané dne 11.02.2021 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:20 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
50. Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s peněžními prostředky a ke službám 

internetového bankovnictví BusinessNet na účtu UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 

51. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) -  
VZ 88.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro dospělé 
v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ 

52. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) -  
VZ 89.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro děti 
v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka“ 

53. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –  
VZ 87.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně 
pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ 

54. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –  
VZ 86.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – 
oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky“ 

 
 
Bc. Bednář – zahájil 68. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih.  
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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. 
 
Bc. Hűbner, MBA – u bodu č. 9 bude hlásit střet zájmu. 
 
Bc. Bednář – předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 54  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
Bc. Bednář – rada je v plném počtu, nikdo není omluven. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0009/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 5/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Bc. Bednář – předložena nová verze materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3907/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 2 OSR/RMOb/0002/21 

Obec přátelská rodině a seniorům 2021 

Bc. Bednář – předložena nová důvodová zpráva. 

Mgr. Dohnal – návrh na opravu v důvodové zprávě, místo …krytosvět… uvést správně 
…kryptosvět… 

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

Bylo přijato usnesení č. 3908/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 3 OSK/RMOb/0011/21 

Doplňková činnost Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3909/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 4 OSK/RMOb/0012/21 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3910/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 5 OPR/RMOb/0001/21 

Žádost o uzavření dohody o prominutí části dluhu H. K. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 3911/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 6 OPR/RMOb/0004/21 

Výroční zpráva statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih a jeho orgánů 
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3912/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 7 OPR/RMOb/0005/21 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3913/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0013/21 

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3914/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 9 OBH/RMOb/0017/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

Bc. Hűbner, MBA – nahlásil střet zájmu. 

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

Ing. Šimík – hlasoval pro návrh. 

Bylo přijato usnesení č. 3915/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0018/21 

Připojení bytových a nebytových objektů na optickou síť elektronických komunikací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3916/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0019/21 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3917/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0021/21 

Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání č. 4 na ul. Fr. Formana 273/51 
a č. 8 na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3918/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0022/21 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Václava Košaře 123/3 
v Ostravě-Dubině, zveřejnění záměru 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3919/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0023/21 

Pronájem náhradního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3920/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0024/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3921/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 16 SOC/RMOb/0003/21 

Žádost o finanční dar - Kačenka dětem 

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. 3922/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 17 SOC/RMOb/0004/21 

Žádost o finanční dar - SANTÉ 

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. 3923/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 18 SOC/RMOb/0005/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3924/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 19 SOC/RMOb/0006/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3925/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0018/21 

Souhlas se stavebním záměrem, k.ú. Hrabůvka, lokalita Horní - Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3926/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0019/21 

Záměr na pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3927/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0012/21 

Souhlas se stavebním záměrem, k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3928/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0413/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 3929/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0024/21 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 

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

PaedDr. Klímová, MBA – hlasovala pro návrh. 

Bylo přijato usnesení č. 3930/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0025/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svornosti 

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

Bylo přijato usnesení č. 3931/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0027/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3932/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0029/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 3933/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0469/20 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Košaře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3934/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0035/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad  Odrou, ul. Petruškova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3935/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0036/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 

Bc. Bednář – předloženo nové znění usnesení. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3936/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0449/20 

Pronájem části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3937/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0428/20 

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Drůbeží 

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

Bylo přijato usnesení č. 3938/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 33 INV/RMOb/0003/21 

Odpis nedokončené investice 

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

Bylo přijato usnesení č. 3939/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 34 INV/RMOb/0004/21 

Investiční záměry č. 19-20/20, 24/20, 1/21 

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

Bylo přijato usnesení č. 3940/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 35 INV/RMOb/0005/21 

Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29- dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 3941/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0016/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3942/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0019/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 20.21 „Vývoz, vyčištění, 
návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3943/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0023/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 13.21 „Vybudování 
parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3944/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0025/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.21 „Výměna 
oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3945/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0022/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 11.21 
„Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3946/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0026/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 12.21 „Výměna 
rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa – výměna elektroinstalace 
a související stavební práce“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3947/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 42 ODK/RMOb/0005/21 

Návrh na uzavření smluv o zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch pro lokality 
Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3948/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 43 ODK/RMOb/0006/21 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec - prosinec 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3949/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 44 ODK/RMOb/0007/21 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty za období červenec - prosinec 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3950/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 45 OSR/RMOb/0003/21 

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH" v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 

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

Bylo přijato usnesení č. 3951/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 46 OSK/RMOb/0018/21 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III 

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

Bylo přijato usnesení č. 3952/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 47 OPR/RMOb/0006/21 

Udělení plné moci k zastupování 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3953/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 48 OPVO/RMOb/0002/21 

Návrh na úpravu členů komisí 

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

Bylo přijato usnesení č. 3954/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0028/21 

Podpora neziskových organizací na zmírnění dopadů krizových opatření vlády přijatých v rámci 
třetí vlny pandemie COVID 19 

Bc. Bednář – předložena nová příloha. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3955/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 50 OFR/RMOb/0011/21 

Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s peněžními prostředky a ke službám internetového 
bankovnictví BusinessNet na účtu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3956/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0028/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 88.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3957/RMOb-JIH/1822/68 
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Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0029/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 89.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, 
Ostrava - Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3958/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0033/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 87.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení 
při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3959/RMOb-JIH/1822/68 

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0032/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 86.20 
Zpracování projektové dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení 
vč. vybavení zahrady herními prvky“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3960/RMOb-JIH/1822/68 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 68. schůzi rady. 
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Usnesení z 68. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3907/RMOb-JIH/1822/68 
do čísla usnesení 3960/RMOb-JIH/1822/68 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 12.02.2021      
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
  
 
   
 
 
  


