
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

 Věra Válková místostarostka

z 1. zasedání

Zastupitelstva městského obvodu

Ostrava-Jih

které se konalo 13. 11. 2014 14:00

(usn. č. 0001/1 - usn. č. 0012/1)
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Přehled usnesení 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 13. 11. 2014 14:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0001/1 1. Určení ověřovatelů zápisu z 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0002/1 2. Jednací a volební řád 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0003/1 3. Volba volební komise (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0004/1 4. Stanovení počtu členů rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0005/1 5. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0006/1 6. Stanovení zastupování v době nepřítomnosti starosty (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0007/1 7. Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0008/1 8. Zřízení výborů, volba předsedů a členů (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0009/1 9. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu a určení funkcí, pro které
budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0010/1 10. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0011/1 OR Změna distribuce materiálů zastupitelům (Bc. František Dehner, místostarosta)

0012/1 OR Ukládací část kontrolnímu  výboru (Bc. František Dehner, místostarosta)

staženo 11. Termín konání 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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0001/1  
1

Určení ověřovatelů zápisu z 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

určuje

za ověřovatele zápisu z 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu  konaného dne 13. 11. 2014
pana    Martina Machače
pana    Petra Jakubka

0002/1  
2

Jednací a volební řád 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

- Jednací řád ustavujícího zastupitelstva městského obvodu
- Volební řád ustavujícího zastupitelstva městského obvodu

0003/1  
3

Volba volební komise

Zastupitelstvo městského obvodu

volí

volební komisi ve složení:

Ing. Karel Malík
Pan Karel Slezák
Mgr. Jiří Dostál
Mgr. Lucie Foldynová
Mgr. Hana Kubišová
Mgr. Jan Dohnal

0004/1  
4

Stanovení počtu členů rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č.128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů počet členů rady
městského obvodu  na  9, a to ve složení:

starosta
4 místostarostové
4 členové rady

0005/1  
5

Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

volí

podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů s účinností od 13.
11. 2014

a) starostu  Bc. Martina Bednáře

b) místostarosty

Ing. Hanu Tichánkovou
Věru Válkovou
Bc. Františka Dehnera
RNDr. Františka Staňka, Ph.D.

c) další členy rady

Markétu Langrovou
Ing. Adama Rykalu
Ing. Otakara Šimíka
Ing. Rostislava Hřivňáka

0006/1  
6

Stanovení zastupování v době nepřítomnosti starosty

Zastupitelstvo městského obvodu

určuje

podle § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích  ve znění pozdějších předpisů, že starostu Bc. Martina
Bednáře v době jeho nepřítomnosti zastupují místostarostové v tomto pořadí:

a)  Věra Válková
b) RNDr. František Staněk, Ph.D.
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c) Ing. Hana Tichánková
d) Bc. František Dehner

0007/1  
7

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady

Zastupitelstvo městského obvodu

svěřuje

starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:

a) starostovi  Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:

- vnější a vnitřní kontrolní činnosti
- zadávání veřejných zakázek
- legislativní činnosti
- publicity obvodu    
- správy informačního systému
- obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
- veřejného pořádku

b) místostarostce Věře Válkové na úsecích:

- vnitřní správy                        
- komunálních služeb
- dopravy a silničního hospodářství
- památkové péče            

c) místostarostovi  RNDr. Františku Staňkovi na úsecích:

- sociální péče
- sociálně právní ochrany dětí

d) místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:

- financí a rozpočtu
- majetkových vztahů

e) místostarostovi  Bc. Františku Dehnerovi na úsecích:

- investiční výstavby a rozvoje      
 
f) člence rady pí Markétě Langrové na úsecích:

- bytového hospodářství - správy DaBF
- technického provozu a údržby majetku

g) členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:

- školství, kultury a tělovýchovy
- prevence kriminality

h) členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:

- stavebně správního řízení
- životního prostředí
- vodního hospodářství a ochrany vod
- památkové péče

0008/1  
8

Zřízení výborů, volba předsedů a členů

Zastupitelstvo městského obvodu

zřizuje

v souladu s § 117 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích  ve  znění pozdějších předpisů s účinností od  13.
11. 2014

- finanční výbor s počtem  9 členů
- kontrolní výbor s počtem 11 členů
volí

a) předsedu finančního výboru Ing. Jana Nevimu

členy finančního výboru:

Mgr. Radima Miklase
Mgr. Lucii Foldynovou
Ing. Lumíra Grochala
Mgr. Bc. Vladislava Kovala
Ing. Karla Malíka
p. Stanislava Odstrčila
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pí Evu Petraškovou
Ing. Karla Pražáka

b) předsedu kontrolního výboru p. Karla Gavendu

členy kontrolního výboru:

Mgr. Jiřího Dostála
Tomáše Gemelu
Ing. Rostislava Hřivňáka
p. Zdeňka Hübnera
PaedDr. Ivonu Klímovou
p. Lukáše Krále
Mgr. Hanu Kubišovou
Ing. Leo Luzara
p. Martina Machače
pí Michaelu Stýskalovou, LL.B.

s účinností od 13. 11. 2014

0009/1  
9

Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu a určení funkcí,
pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolnění

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

podle § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů počet dlouhodobě
uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu na 8 s účinností od 13. 11. 2014  a
určuje

podle § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů, funkce, pro které
budou členové zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněni, a to takto:

starosta          
Bc. Martin Bednář

4 místostarostové:          
Věra Válková
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Hana Tichánková
Bc. František Dehner

2 členové rady:
Markéta Langrová
Ing. Adam Rykala

předseda kontrolního výboru:    
Karel Gavenda

0010/1  
10

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění změn a doplňků měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu s účinností od 13.11.2014

0011/1  
OR

Změna distribuce materiálů zastupitelům

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

od 3. zasedání zastupitelstva mít vytvořeno datové úložiště, kde budou  všechny  materiály pro jednání
zastupitelstva.

0012/1  
OR

Ukládací část kontrolnímu  výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

kontrolnímu výboru zkontrolovat  zápisy a usnesení z rady a zastupitelstva městského obvodu za volební
období 2010 - 2014.
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