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Zápis  

 
Zápis 
průběhu 6. mimo řádné sch ůze rady m ěstského 
obvodu 
konané dne 03.04.2019 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  7 

Omluveno: 2 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 13:00 hod. 

Ukončení: 13:15 hod. 

 
Bc. Bednář - zahájil 6. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis 
a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Z jednání 
omluvil z pracovních důvodů Ing. Hanu Tichánkovou a Bc. Janu Hellerovou. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiál č. 1 - 3. 
  
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování. 

 

Materiál č. 1 ODK/RMOb/0024/19 

Žádost o ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti s umíst ěním 
cyklistických stojan ů 

Ing. Šímík – pokud by se ještě rozšiřovala nějaká místa, tak navrhuje místo pumptrack 
u Bělského lesa.   

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

Bylo přijato usnesení č. 0648/RMObM-JIH/1822/6  
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Zápis  

Materiál č. 2 OPR/RMOb/0014/19 

Záměr na z řízení p říspěvkové organizace k poskytování sociálních služeb 

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

Bylo přijato usnesení č. 0649/RMObM-JIH/1822/6  

 

Materiál č. 3 TAJ/RMOb/0011/19 

Vyhlášení výb ěrového řízení na ředitele p říspěvkové organizace k poskytování sociálních 
služeb 

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

Bylo přijato usnesení č. 0650/RMObM-JIH/1822/6  

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
  
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil starosta 6. mimořádnou schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 6. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0648/RMObM-
JIH/1822/6 do č. usnesení 0650/RMObM-JIH/1822/6 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:      03.04.2019 
  
  
Bc. Martin Bednář    …………………………………. 
starosta 
       
 
Mgr. Dagmar Hrabovská   …………………………………. 
místostarostka 
 
 


