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Zápis 

 
Zápis 
průběhu 8. mimořádné schůze rady městského 
obvodu 
konané dne 03.07.2019 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 07:50 hod. 

Ukončení: 08:15 hod. 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 8. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis 
a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Z jednání 
omluvil Ing. Hanu Tichánkovou. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiál č. 1 - 3. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování.  
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0057/19 

Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu a Smlouvy o elektronické komunikaci Sberbank 
Online Banking se Sberbank CZ, a.s. pro zhodnocování volných finančních prostředků 
městského obvodu 

Bc. Hűbner, MBA, Ing. Šimík – diskuse o vyjednávání s dalšími bankami ohledně 
zhodnocování volných finančních prostředků. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1228/RMObM-JIH/1822/8 
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Materiál č. 2 OSK/RMOb/0201/19 

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1229/RMObM-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 3 OBH/RMOb/0173/19 

Pacht objektu Sportovního centra Dubina na ulici Horní 287/81, O.-Dubina 

pí Langrová – návrh hlasovat o variantě A, důvodem je zachování cen pronájmu pro 
veřejnost a zároveň městský obvod dlouhodobě podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1230/RMObM-JIH/1822/8 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
  
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil starosta 8. mimořádnou schůzi rady. 
 
 

Usnesení z 8. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 1228/RMObM-
 JIH/1822/8 do č. usnesení 1230/RMObM-JIH/1822/8 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:      03.07.2019 
  
  
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta 
       
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
 
 


