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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 10. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 10.09.2020 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 44 

Omluveni: 1 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13:02 hod. 

Přestávka: 14:32 – 15:00 hod. 

Ukončení: 15:10 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Bc. Bednář – zahájil 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.  

Bc. Bednář  

- vzhledem k technickým problémům s hlasovacím zařízením požádal skrutátorky, aby zjistily 
počet přítomných zastupitelů, zda je zastupitelstvo usnášení schopné, 

- z jednání omluvil Ing. et Ing. Leo Luzara, uvedl, že později se dostaví Mgr. Michaela  
Sudová, LL.B. a pí Irena Bláhová, 

- konstatoval aktuální počet přítomných je 43 členů (v 13.03 hod. dorazila Mgr. Sudová, LL.B.), 
zastupitelstvo je usnášení schopno, 

- upozornil na pořizování on-line přenosu a audiovizuálního záznamu, který bude upraven 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, bude zveřejněn na webových stránkách obvodu 
a také na kanále You Tube, 
- oznámil, že v rámci opatření, vztahujících se k možnosti šíření onemocnění COVID 19,  
je pro občany připravena místnost A402, která je opatřena zvukovým přenosem.  
Na základě podaných přihlášek do diskuse budou občané jednotlivě vyzýváni, aby se dostavili 
do jednací místnosti zastupitelstva, 
- poděkoval za respektování používání ochranných prostředků. 
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Bc. Bednář – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště, tj. materiály č. 1 – č. 25. Dále byla  
do úložiště vložena nová verze materiálu č. 6 a nová příloha č. 1 k materiálu č. 5, která zároveň 
se zápisem z finančního výboru byla rozdána na stůl. 
 
Od 15:00 hod. do 16:00 hod. nebo do vyčerpání podnětů proběhne diskuse s občany k dalším 
tématům mimo program zasedání. Přihlášky do diskuse podávají občané písemně dle jednacího 
řádu. 
  
Návrh na doplnění a úpravu programu nebyl podán. Hlasování o předloženém programu.  
Hlasování: 43:0:0 – schváleno. 

 
 
Bc. Bednář – žádný ze členů zastupitelstva neučinil před zahájením zasedání zastupitelstva 
oznámení o osobním zájmu ve smyslu zákona o střetu zájmů. 

 

 
Bc. Bednář – požádal ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva Ing. Vlastu Gazdovou  
a Irenu Bláhovou o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
Ing. Gazdová – zápis četla, ověřila, je v pořádku. 

 

Žádné námitky proti zápisu z 9. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě ověřovatelů.  

Hlasování: 43:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář –  navrhl pro 10. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu pí Gabrielu 
Macečkovou a Dagmar Holaňovou. 

 

Obě nominované souhlasily. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 

Hlasování: 43:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář – vyhotovením zápisu pověřil pí Zjavkovou, usnesení spolu s ním podepíše 
místostarostka Mgr. Hrabovská.  

 
 
Bc. Bednář – požádal předsedu FV o podání zprávy. 
 
p. Odstrčil – finanční výbor projednal všechny body programu, ve všech přijal kladné 
stanovisko.  
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Materiál č. 1 OPVO/ZMOb/0006/20 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

p. Mouka – návrh na stažení bodu z jednání, v jednacím řádu zrušit v čl. 7, bodu 16 restrikci, 
že zastupitelé mohou k jednomu bodu vystupovat omezeně, převzít jednací řád zastupitelstva 
města, aby jednací řád byl spravedlivý pro všechny. 
 
V 13:10 hod. se do sálu dostavila pí Irena Bláhová. 
 
Hlasování o návrhu na stažení materiálu: 6:19:19 – neschváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 0, zdržel/lo se 8. 

Bylo přijato usnesení č. 0240/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 2 OPR/ZMOb/0007/20 

Žádost o splátkový kalendář - P. F. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 43:0:0 - chybný součet hlasujících. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0241/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 3 OPR/ZMOb/0008/20 

Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková 
organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním postižením MIKASA 
na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 

Bc. Nováčková – petice je výsekem celkově dlouhodobého řešení situace výstavby domova 
pro osoby zdravotně postižené. Podporují jeho výstavbu, důvody uvedené v petici jsou 
řešitelné, je to o dohodě. Klub České pirátské strany zaslal radním otevřený dopis, nabídka 
součinnosti ve věci povolení budování přístupové cesty k plánovanému domu. 
 
p. Graňák – ztotožňuje se s peticí obyvatel, školy a školky, lokalita je pro jakoukoliv stavbu 
nevhodná, nedostatek parkovacích míst, prašnost, hlučnost. Ve Výškovicích je vhodná lokalita 
na ul. Proskovická. Vyzval zastupitele obvodu, kteří jsou zároveň zastupiteli města a v radě 
města, iniciovat změnu územního plánu, aby se v této oblasti nikdy nic nemohlo stavět. 
 
Bc. Bednář – nyní probíhá 77 změn územního plánu, toto by bylo zařaditelné až do dalšího 
období, je to možnost.  Společnosti Mikasa se od roku 2015–2016 hledaly jiné plochy. 
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Bc. Nováčková – vyhotovený projekt nejde přemístit, je umisťován do té lokality. Společnost 
Mikasa v případě, že nezačne stavební řízení a nezíská stavební povolení, přijde  
o dotace 50 mil. Kč. Pozemek, o kterém je diskuse, je soukromého vlastníka, který může 
rozhodnout, komu ho prodá, ovlivní, co tam bude stát. Zmínila možnost vybudování dočasných 
parkovacích míst, obvod pak bude mít možnost vybudovat další parkovací místa. Stavba  
by měla být hotova do 1 roku. Jedním z problémů, který tam je, je vybudování cyklostezky  
a zvýšeného chodníku, není možné kosit trávu, není přístup do lesa, pozemek nyní nemá využití. 
Urbanistický plán určuje, co tam má stát. Za Piráty se domnívají, že je to dobrý projekt. 
 
Ing. Breškovec – doplnil, že kromě dotace 50 mil. Kč, o které přijde společnost Mikasa 
v případě nerealizace stavby, přijde také o 1 mil. Kč vlastních prostředků, které do projektu 
investovala. 
 
Bc. Bednář – nemuseli by vynakládat prostředky, kdyby si před tím zajistili potřebné souhlasy.  
 
p. Mouka – projekt je výborný, ale za klub LEČO si myslí, že lokalita je vybrána nešťastně, 
nový názor, že lokalita není vhodná, nebyl společnosti Mikasa přednesen. Návrh vrátit  
se k jednání se spol. Mikasa a spol. Billa, snažit se směnou získat pozemek a využít jinak. 
Informace o tom, že se s Mikasou jedná, mu v odpovědi chybí. 
 
Bc. Nováčková, Mgr. Ivan, pí Macečková, p. Graňák – diskuse týkající se řešení situace, 
nabídka jiné lokality (ul. Proskovická), jiných nemovitostí, prostor, vznik petice, respektování 
územního plánu. Apel na podporu výstavby a umožnění důstojného života lidem se zdravotním 
postižením. 
 
Bc. Bednář – lokalita na ul. Proskovická byla v nabídce. Teď to neřešíme ex post, rada  
o tom rozhodovala v r. 2019, nyní řešíme petici. Zdržení nebylo zaviněno někým na úřadě. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0242/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 4 OFR/ZMOb/0007/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-červen 2020 a návrh 
aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 

Ing. Šimík – předklad materiálu.  
 
Ing. Netočný – poděkování za dodržování plánu a respektování současné situace. Dotaz  
na možnost dodávání příloh ve formě excelových tabulek. Dotaz na důvod, proč jednotlivá 
výběrová řízení začínají až v měsících květen/červen, možnost je posunout na dřívější měsíce 
a dokončit tak projekty v rámci jednotlivých let. 
 
Bc. Bednář – možnost předkládat materiály v excelových tabulkách zjistí a odpověď napíše 
pan tajemník. Výběrová řízení probíhají průběžně, v tuto chvíli máme vysoutěžené zakázky  
na příští rok, soutěží se průběžně. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0243/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 5 OFR/ZMOb/0006/20 

Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového fondu 

Bc. Bednář – na základě porady předsedů politických klubů předložena nová příloha č. 1. 
 
pí Langrová – předklad materiálu. 
 
p. Graňák, Bc. Bednář, p. Mouka, Mgr. Dohnal – diskuse týkající se zvyšování nájemného 
na jednu bytovou jednotku po opravách bytových jader, rekonstrukce domů, zlepšování 
bydlení, čerpání úvěru, využití dotací, dotačních programů, návratnost financí. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0244/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 6 OFR/ZMOb/0008/20 

Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč na předfinancování dotačních projektů 
městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Bednář – po konzultaci MMO s bankami a aktuální situaci předložena nová verze usnesení.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0245/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 7 OBH/ZMOb/0003/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0246/ZMOb-JIH/1822/10 
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Materiál č. 8 OSK/ZMOb/0014/20 

Dodatek č. 1 zřizovacích listin základních a mateřských škol 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0247/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 9 OSK/ZMOb/0016/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny a odejmutí nemovitých věcí ze svěření Mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci 

Bc. Nováčková – dotaz, jakým způsobem bude s uměleckými díly, které jsou součástí areálu, 
nakládáno, povinnost starat se o kulturní dědictví. 
 
Mgr. Mentlík – historická díla jsou na jiných pracovištích příspěvkové organizace,  
než v objektu, o kterém hovoříme.  
 
Bc. Nováčková – dotaz, ve které organizaci, aktualizace databáze uměleckých děl na Ostravské 
univerzitě.   
 
Bc. Bednář – přizval do sálu Mgr. Jeřábka. 
 
Mgr. Jeřábek – umělecká díla jsou v základní škole Chrjukinova. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0248/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 10 OSK/ZMOb/0017/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0249/ZMOb-JIH/1822/10 
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Materiál č. 11 OSK/ZMOb/0013/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0250/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 12 OSK/ZMOb/0015/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření KZOJ 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0251/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 13 OSK/ZMOb/0018/20 

Žádost - schválení změn v projektu „Školka plná her a nápadů“ 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0252/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 14 OSK/ZMOb/0019/20 

Žádost - schválení změn v projektech spolků Březinka, z. s. a Vokální ansámbl NOTABENE z.s. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0253/ZMOb-JIH/1822/10 

 

 

 



Strana 8/13 

 

Materiál č. 15 SOC/ZMOb/0006/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0254/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 16 ODK/ZMOb/0005/20 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0255/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 17 OMJ/ZMOb/0035/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

Bc. Nováčková, Bc. Bednář – diskuse ve věci ochránění zeleně, menší pozemek než byl 
požadován, údržba bude možná.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 1 
(1 nehlasoval). 

Bylo přijato usnesení č. 0256/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 18 OMJ/ZMOb/0036/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0257/ZMOb-JIH/1822/10 
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Materiál č. 19 OMJ/ZMOb/0032/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0258/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 20 OMJ/ZMOb/0030/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám garáží  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0259/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 21 OMJ/ZMOb/0037/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě, jiná stavba,  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0260/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0033/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0261/ZMOb-JIH/1822/10 
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Materiál č. 23 OMJ/ZMOb/0034/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0262/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 24 OMJ/ZMOb/0038/20 

Záměr na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0263/ZMOb-JIH/1822/10 

 

Materiál č. 25 IA/ZMOb/0001/20 

Zpráva Kontrolního výboru ZMOb Ostrava-Jih za 1. pol. 2020 

PaedDr. Klímová, MBA – v zastoupení předsedy kontrolního výboru předklad materiálu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 44, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0264/ZMOb-JIH/1822/10 

 
 
0F. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 

 
pí Macečková, Mgr. Dohnal – diskuse týkající se strategického plánu, spolupráce  
se strategickým plánem rozvoje zeleně. Příprava běží, probíhá sběr dat, základní dokument 
bude hotový v říjnu, poté diskuse s opozicí, občany, finální verze v březnu, dubnu příštího roku. 
 
p. Graňák – poděkování místostarostce Mgr. Hrabovské za rekonstrukci skateparku  
ve Výškovicích, doufá, že na novém bude fungovat správce, že bude zabezpečen. 
 
p. Mouka, Bc. Hűbner, MBA – diskuse ve věci průjezdnosti objízdných tras při opravě  
ul. Moravská, dopravní značení, vyjádření dopravních projektantů a PČR. 
 
Ing. Vysocký – upozornění na chybu při rekonstrukcích bytových jader domů, nebyla napojena 
vzduchotechnika. Apel, aby se chyba neopakovala. 
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pí Langrová – vzduchotechnika musí být, je to podle normy, požádala o podklady a podívá  
se na to. 
 
p. Graňák – poděkování za opravu ul. Lumírova, instalace zpomalovacích retardérů, ke snížení 
rychlosti by stačil dobře vyznačený přechod.  
 
Bc. Hűbner, MBA – o instalaci retardéru požádala PČR v souvislosti s vážnou dopravní 
nehodou. 
 
Ing. Kopečný,  Mgr. Dohnal, Bc. Bednář – diskuse týkající se projektu vodíkového města. 
Zapojení obvodu do projektu, strategický plán rozvoje zeleně, větší zastoupení zeleně 
v lokalitě. Halda patří holdingu Vítkovice, využití prostoru dle územního plánu. Jedná se o vizi 
v horizontu 20 – 30 let, prosba zástupců majitele pozemku o zapojení městských obvodů  
do všeho, co tam má vzniknout.  
 
Bc. Nováčková – v případě zapojení obvodu do projektu říci si, jaké benefity pro obyvatele 
obvodu budou (bytová výstavba, pracovní místa). Zmínila adaptační strategii města na změnu 
klimatu, ve které jsou uváděny některé priority (odpočinkové zóny, parkovací zóny). Využití 
Bělského lesa k rekreaci již není dostačující.  
 
Bc. Bednář – pokud se projekt bude řešit ještě za jejich účasti, pak do něj budou vstupovat 
i s podněty, které tu zazněly. 
 
Bc. Nováčková – dotaz na zvelebení okolí u sousoší naproti radnice, nebylo řečeno, jak bude 
prostor vyřešen, co se stane se sousoším. 
 
Mgr. Dohnal – území se řeší s Městským ateliérem plánování architektury, řeší se další využití 
pozemku, podmínky pro zveřejnění záměru na prodej pozemku, kde v rámci zadání by byla 
podmínka umístění, rekultivace, ev. odvezení sochy do depozitáře. Socha ale pravděpodobně 
v nějaké formě v prostoru zůstane. 
 
Bc. Bednář – spolu s tím se naceňuje sundání sochy z podstavce, jeho odstranění a oprava 
sochy. 
 
Bc. Bednář – veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních 
internetových stránek obvodu, úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí, médií.  

 

Bc. Bednář - přestávka do 15:00 hod.  

 
 
0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 
 
p. Gebauer (občan): 
  
– dotaz na zřízení slíbené lékařské pohotovosti v sanatoriu – na zastupitelstvu obvodu obdržel 
informaci, že je to záležitost kraje, na jednání zastupitelstva kraje získal informaci, že je to plně 
v kompetenci obvodu a kraj tam má pouze kontrolní funkci, 
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– schválení zákona o trestném činu a přestupku v senátu, hlasování poslanců. Měl přísliby např. 
od předsedy KDU ČSL, že budou hlasovat pro, ale nestalo se tak. V senátu, proti zákonu byli 
pouze tři senátoři, jedním z nich byl senátor Sulovský, poděkoval mu za to. Takovýmto 
způsobem se nechovají demokraticky zvolení poslanci ke svým voličům. Ani pro jednu 
z vládních stran ruku nezvedne.  
 
- dotaz na slíbené promítání průběhu zastupitelstva v místnosti pro občany. 
 
Bc. Bednář – není si vědom slibu týkající se promítání v místnosti pro občany, tady v sále  
je zveřejňování podobizny diskutujícího zajištěno. K druhému podnětu ve věci hlasování 
poslanců, dává za pravdu p. Gebauerovi, zmínil setkání s poslanci za moravskoslezský kraj  
zde na úřadě, ani ti nás nepodpořili, nesplnili slib. Dále uvedl, že, nezná městský obvod, který 
by se staral o lékařskou pohotovost, citoval z webových stránek moravskoslezského kraje. 
 
p. Gebauer (občan) – požádal o informaci písemně. 
 
Bc. Bednář – odkaz na webové stránky moravskoslezského kraje, sekce Lékařská pohotovostní 
služba. 
 
Bc. Hűbner, MBA – jménem hnutí Ostravak vyřídí senátorovi Sulovskému poděkování  
za hlasování. 

 
 
Bc. Bednář – příští zasedání se uskuteční 10.12.2020 od 13.00 hodin.

 

Závěr 

Protože byly projednány všechny body programu zastupitelstva, Bc. Bednář zasedání ukončil.  
 
 
 
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0240/ZMOb-
JIH/1822/10 do č. usnesení 0264/ZMOb-JIH/1822/10 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
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