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Usnesení 
6. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 03.04.2019 

  

čís. 0648/RMObM-JIH/1822/6 
- 

0650/RMObM-JIH/1822/6 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 03.04.2019 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0648/RMObM-JIH/1822/6 ODK/RMOb/00
24/19 

Žádost o udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s umístěním 
cyklistických stojanů 

0649/RMObM-JIH/1822/6 OPR/RMOb/00
14/19 

Záměr na zřízení příspěvkové organizace 
k poskytování sociálních služeb 

0650/RMObM-JIH/1822/6 TAJ/RMOb/001
1/19 

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace k poskytování sociálních 
služeb 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0024/19  
Žádost o ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti 
s umíst ěním cyklistických stojan ů 
  
Usnesení číslo: 0648/RMObM-JIH/1822/6 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to v II. části oddílu A při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti 
se zadáním objednávky společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČ  25396544, se sídlem 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, za účelem umístění cyklistických 
stojanů, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0014/19 
Záměr na z řízení p říspěvkové organizace k poskytování sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0649/RMObM-JIH/1822/6 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru zřídit příspěvkovou organizaci s názvem “Centrum sociálních služeb Jih” s účinností
od 1.7.2019, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb v rozsahu v současné době 
zajišťovaném Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih. 

  
2) ukládá 
  

tajemníkovi úřadu městského obvodu ve spolupráci s odborem právním a odborem sociální 
péče zajistit všechny potřebné kroky směřující k založení uvedené příspěvkové organizace 
a předložit návrh zřizovací listiny. 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 06.06.2019
 tajemník 
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(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0011/19  
Vyhlášení výb ěrového řízení na ředitele p říspěvkové organizace k poskytování 
sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0650/RMObM-JIH/1822/6 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vyhlašuje 
  

výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace k poskytování sociálních služeb, 
dle předloženého návrhu. 

  
2) ukládá 
  

tajemníkovi úřadu městského obvodu zajistit zveřejnění vyhlášeného výběrového řízení 
a zajistit všechny činnosti související s jeho průběhem. 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 30.04.2019
 tajemník 

 
 


