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Usnesení 
1. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 14.11.2018 

  

čís. 0001/ZMOb-JIH/1822/1 
- 

0009/ZMOb-JIH/1822/1 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 14.11.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0001/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
001/18 

Určení ověřovatelů zápisu 

0002/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
002/18 

Jednací a volební řád ustavujícího zasedání 
zastupitelstva městského obvodu 

0003/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
004/18 

Stanovení počtu členů rady městského obvodu, 
určení funkcí, pro které budou členové 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni 

0004/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
005/18 

Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady 

0005/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
009/18 

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům 
rady, určení zastupování v době nepřítomnosti 
starosty 

0006/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
010/18 

Zřízení výborů, volba předsedů a členů 

0007/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
008/18 

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 

0008/ZMOb-JIH/1822/1 OPVO/ZMOb/0
011/18 

Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih za výkon funkce 
členů výborů zastupitelstva, komisí rady a 
zvláštních orgánů městského obvodu 

0009/ZMOb-JIH/1822/1 OSR/ZMOb/00
01/18 

Podání žádostí o dotaci z Programu na podporu 
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 
2019 
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(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0001/18 
Určení ověřovatelů zápisu 
  
Usnesení číslo: 0001/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) určuje 

  
ověřovatele zápisu z 1. zasedání zastupitelstva 
Ing. Jaroslava Nahodila 
Ing. Marka Vysockého 

  
  

(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0002/18 
Jednací a volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0002/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
- jednací řád ustavujícího zastupitelstva městského obvodu 
- volební řád ustavujícího zastupitelstva městského obvodu v upraveném znění 

 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0004/18 
Stanovení počtu členů rady městského obvodu, určení funkcí, pro které budou 
členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni 
  
Usnesení číslo: 0003/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 

  
počet členů rady městského obvodu na 9, a to ve složení: 
starosta 
6 místostarostů 
2 členové rady 

  
2) určuje 

  
funkce, pro které budou členové zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněni takto: 
a) starosta 
b) 6 místostarostů 
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(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0005/18 
Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady 
  
Usnesení číslo: 0004/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) volí 

  
do funkce s účinností od 14.11.2018 
1. starostu Bc. Martina Bednáře 
 
2. místostarosty 
Mgr. Jana Dohnala 
Mgr. Dagmar Hrabovskou 
Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA 
Markétu Langrovou 
Ing. Otakara Šimíka 
Ing. Hanu Tichánkovou 
 
3. další členy rady 
Bc. Janu Hellerovou 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA  

 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0009/18 
Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady, určení zastupování v době 
nepřítomnosti starosty 
  
Usnesení číslo: 0005/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) určuje 

 

  zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci v tomto 
pořadí: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská 
2. Mgr. Jan Dohnal 
3. Ing. Hana Tichánková 
4. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 
5. Markéta Langrová 
6. Ing. Otakar Šimík  
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2) svěřuje 

 

  starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto: 
1. starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích: 
a) vnitřního kontrolního systému 
b) zadávání veřejných zakázek 
c) legislativní činnosti 
d) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany 
e) veřejného pořádku 
f) vnitřních věcí státu 
g) záležitostí volených orgánů městského obvodu 

2. místostarostce Mgr. Dagmar Hrabovské na úsecích: 
a) školství, kultury a tělovýchovy 
b) prevence kriminality 

3. místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích: 
a) majetkových vztahů 
b) financí a rozpočtu 
c) veřejnosprávní kontroly 
d) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu 
e) správy informačního systému 

4. místostarostovi Mgr. Janu Dohnalovi na úsecích: 
a) strategického rozvoje 
b) sociální péče 
c) sociálně právní ochrany dětí 

5. místostarostce Markétě Langrové na úsecích: 
a) bytového hospodářství – správy DaBF 
b) technického provozu a údržby majetku 

6. místostarostovi Bc. Zdeňku Hűbnerovi, MBA na úsecích: 
a) komunálních služeb 
b) dopravy a silničního hospodářství 
c) památkové péče 
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7. místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích: 
a) investiční výstavby 
b) stavebně správního řízení 
c) životního prostředí 
d) vodního hospodářství a ochrany vod 
e) památkové péče 
f) propagace a marketingu městského obvodu 

  
  

(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0010/18 
Zřízení výborů, volba předsedů a členů 
  
Usnesení číslo: 0006/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zřizuje 

  
1. kontrolní výbor s počtem 13 členů 
2. finanční výbor s počtem 9 členů 

  
2) volí 

  
1. předsedu kontrolního výboru Ing. et Ing. Leo Luzara 
 
2. členy kontrolního výboru 
Irenu Bláhovou 
Radku Čejkovou 
Josefa Graňáka 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA 
Mgr. Hanu Kubišovou 
Jaroslava Musiala 
Bc. Pavlínu Nováčkovou 
Mgr. Marka Pabjana, MBA 
Ing. Tomáše Raždíka 
JUDr. Ondřeje Ručku 
Moniku Sikorovou 
Mgr. Michaelu Sudovou, LL.B. 

3. předsedu finančního výboru Stanislava Odstrčila 
 
4. členy finančního výboru 
Mgr. Lucii Foldynovou 
Ing. Karla Malíka 
Ing. Jaroslava Nahodila 
Ing. Ondřeje Netočného 
Mgr. Libuši Přikrylovou, MBA 
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Ing. Tomáše Raždíka 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. 
Ing. Martinu Vavříkovou 

  

 
(zn. předkl.) 

OPVO/ZMOb/0008/18 
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0007/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 

  
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce za měsíc, 
s účinností od 14.11.2018, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
v následujících částkách: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 573 Kč 
člen rady 10 293 Kč 
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu 5 146 Kč 
člen výboru, komise, zvláštního orgánu 4 289 Kč 
 
s tím, že odměna se poskytuje jako souhrnná a souběh odměn při výkonu více funkcí je 
omezen na součet max. 3 funkcí, a to člena rady městského obvodu, předsedy nebo člena 
výboru, předsedy nebo člena komise, předsedy nebo člena zvláštního orgánu městského 
obvodu, přičemž do této odměny není možno započítávat odměnu za člena zastupitelstva 
 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0011/18 
Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za výkon funkce členů výborů 
zastupitelstva, komisí rady a zvláštních orgánů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0008/ZMOb-JIH/1822/1 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  o poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
městského obvodu, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva, komisí rady městského 
obvodu dle platných zásad pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou 
členy Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce členů výborů, komisí  
a zvláštních orgánů městského obvodu s účinností od 14.11.2018 takto: 
 
předseda komise        3 000 Kč/měsíc 
člen komise/výboru     1 500 Kč/měsíc 
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(zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0001/18 
Podání žádostí o dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí  
v Moravskoslezském kraji na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0009/ZMOb-JIH/1822/1 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
podat žádosti o dotaci pro projekty „Poznávací zájezdy pro seniory“ a „Kulturní akce 
a volnočasové aktivity pro seniory“ ke spolufinancování z Programu na podporu zdravého 
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

  
 

 


