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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0001/ZMOb1822/1/18  Schválení ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání 

0002/ZMOb1822/1/18  Schválení programu ustavujícího zasedání 

0003/ZMOb1822/1/18  Volba členů volební komise pro volbu starosty 

městského obvodu, místostarostů městského obvodu, 

dalších členů rady městského obvodu a výborů 

zastupitelstva městského obvodu 

0004/ZMOb1822/1/18  Stanovení počtu členů rady městského obvodu 

0005/ZMOb1822/1/18  Stanovení počtu místostarostů městského obvodu 

0006/ZMOb1822/1/18  Volba starosty městského obvodu 

0007/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0008/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0009/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0010/ZMOb1822/1/18  Volba místostarostů městského obvodu 

0011/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0012/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0013/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0014/ZMOb1822/1/18  Volba dalších členů rady městského obvodu 

0015/ZMOb1822/1/18  Svěření úkolů starostovi městského obvodu 

a místostarostům městského obvodu 

0016/ZMOb1822/1/18  Určení místostarosty městského obvodu, který bude 

zastupovat starostu městského obvodu v době jeho 

nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními 

místostarosty 

0017/ZMOb1822/1/18  Zřízení finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0018/ZMOb1822/1/18  Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0019/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0020/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0021/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0022/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0023/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0024/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0025/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0026/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0027/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0028/ZMOb1822/1/18  Volba členů finančního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0029/ZMOb1822/1/18  Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu 

0030/ZMOb1822/1/18  Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0031/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0032/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0033/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0034/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0035/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0036/ZMOb1822/1/18  Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva 

městského obvodu 

0037/ZMOb1822/1/18  Stanovení členů zastupitelstva městského obvodu 

dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce 

0038/ZMOb1822/1/18 01/VED/01 Návrh stanovení měsíčních odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva městského obvodu za výkon 

funkce 

0039/ZMOb1822/1/18  Vydání Dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz RAD 

2018-05 
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Schválení ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání 
  
Usnesení číslo: 0001/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) určuje 

  
ověřovateli zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu pana Jiřího Hurtu 

a Ing. Rostislava Řehu 

  
  
  

Schválení programu ustavujícího zasedání 
  
Usnesení číslo: 0002/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
upravený a doplněný program ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu 

  
  
  

Volba členů volební komise pro volbu starosty městského obvodu, 
místostarostů městského obvodu, dalších členů rady městského obvodu 
a výborů zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0003/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
volební komisi pro volbu starosty městského obvodu, místostarostů městského obvodu, dalších 

členů rady městského obvodu a výborů zastupitelstva městského obvodu ve složení: 

 Jiří Hurta 

 Vladimír Redl 

 Mgr. Hana Strádalová 

 Ing. Miroslav Svozil 

 Ing. Kamil Tomáš 
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Stanovení počtu členů rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0004/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) stanovuje 

  
počet členů rady městského obvodu na 9 

  
  
  

Stanovení počtu místostarostů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0005/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) stanovuje 

  
počet místostarostů městského obvodu na 4 

  
  
  

Volba starosty městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0006/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce starostky městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou 

  
  
  

Volba místostarostů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0007/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce místostarostky městského obvodu Mgr. Alenu Pataky 

  
  
  

Volba místostarostů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0008/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce místostarosty městského obvodu Ing. Rostislava Řehu 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 6/16  

   
Volba místostarostů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0009/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce místostarostky městského obvodu Ing. Valentinu Vaňkovou 

  
  
  

Volba místostarostů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0010/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce místostarosty městského obvodu Ing. Davida Witosze 

  
  
  

Volba dalších členů rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0011/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce dalšího člena rady městského obvodu JUDr. Lukáše Jansu 

  
  
  

Volba dalších členů rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0012/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce dalšího člena rady městského obvodu Bc. Ladislava Jodlovského 

  
  
  

Volba dalších členů rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0013/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce dalšího člena rady městského obvodu Mgr. Petra Kuśe 
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Volba dalších členů rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0014/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce dalšího člena rady městského obvodu pana Petra Veselku 

  
  
  

Svěření úkolů starostovi městského obvodu a místostarostům městského 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 0015/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) svěřuje 

  
starostce městského obvodu v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat a koordinovat 

tyto úseky činnosti: 

 interní audit a finanční kontrola 

 požární ochrana 

 integrovaný záchranný systém 

 krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy 

 vztahy k veřejnosti a prezentace 

 zastupování obvodu navenek 

 územní řízení a stavební řád 

 strategický rozvoj (územní plán, rozvoj města, nakládání se strategickým majetkem, 

souhlasy s umístěním stavby) 

 silniční hospodářství 

 ostatní úseky v samostatné působnosti obvodu, které nejsou svěřeny žádnému 

z místostarostů 
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2) svěřuje 

  
1. místostarostovi Ing. Davidu Witoszovi v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

 doprava 

 komunální služby 

 stavební investice 

 hospodaření s byty a nebytovými prostory včetně jejich nabytí a prodeje 

  
3) svěřuje 

  
2. místostarostce Ing. Valentině Vaňkové v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

 rozpočet a finanční hospodaření 

 hospodaření s nemovitým majetkem včetně jeho nabytí a prodeje mimo bytů a nebytových 

prostor 

  
4) svěřuje 

  
3. místostarostce Mgr. Aleně Pataky v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

 sociální věci 

 školství, mládež, tělovýchova a kultura 

  
5) svěřuje 

  
4. místostarostovi Ing. Rostislavu Řehovi v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat 

a koordinovat tyto úseky činnosti: 

 informační systémy 

 otevřená radnice 

 životní prostředí 

 veřejné zakázky 
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6) svěřuje 

  členovi rady JUDr. Lukáši Jansovi v oblasti samostatné působnosti zabezpečovat a koordinovat 

tyto úseky činnosti: 

 veřejný prostor a architektura 

  
  
  

Určení místostarosty městského obvodu, který bude zastupovat starostu 
městského obvodu v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování 
ostatními místostarosty 
  
Usnesení číslo: 0016/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) určuje 

  
zastupováním starostky městského obvodu v době jeho nepřítomnosti místostarostu městského 

obvodu Ing. Davida Witosze 

  
2) určuje 

  
v době nepřítomnosti starostky městského obvodu a místostarosty městského obvodu, 

zastupujícího starostku městského obvodu, v době jeho nepřítomnosti, zastupují starostku 

městského obvodu místostarostové městského obvodu v tomto pořadí: 

a) paní Ing. Valentina Vaňková 

b) paní Mgr. Alena Pataky 

c) pan Ing. Rostislav Řeha 

  
  
  

Zřízení finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0017/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zřizuje 

  
pro volební období 2018 - 2022 finanční výbor zastupitelstva městského obvodu 

v počtu 11 členů 
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Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0018/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Víta Macháčka 

  
 

  
Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0019/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Roberta Adámka 

  
  
  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0020/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu paní Vladimíru 

Dluhošovou 

  
  
  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0021/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu pana Jana Havelku 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 11/16  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0022/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Bc. Ladislava 

Jodlovského 

  
  
  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0023/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu pana Jiřího Maláška 

  
  
  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0024/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu pana Vladimíra Redla 

  
  
  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0025/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Kamila Tomáše 

  
  
  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0026/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu pana Petra Veselku 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 12/16  

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0027/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Mgr. Barboru Vojkovskou 

  
 
   

Volba členů finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0028/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Jiřího Výtiska 

  
  
  

Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0029/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zřizuje 

  
pro volební období 2018 - 2022 kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu v počtu 7 

členů 

  
  
  

Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0030/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Petru 

Bernfeldovou 
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Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0031/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu RSDr. Jaroslava Bečáka 

  
  
  

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0032/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Mgr. Martina Kučeru 

  
  
  

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0033/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Mgr. Petra Kuśe 

  
  
  

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0034/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu pana Roberta Starého 

  
  
  

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0035/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Romana Ščurka 

  
   



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 14/16  

Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0036/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) zvolilo 

  
do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Mgr. Sylvii 

Tobiczykovou 

 
 

Stanovení členů zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněných 
pro výkon funkce 
  
Usnesení číslo: 0037/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) stanovuje 

  
dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva pro výkon funkce: 

- Ing. David Witosz 

- Mgr. Alena Pataky 

- Ing. Rostislav Řeha 

ostatní členové rady budou své funkce vykonávat jako neuvolnění funkcionáři 

  
  
  

Návrh stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu za výkon funkce 
  
Usnesení číslo: 0038/ZMOb1822/1/18 

01/VED/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) stanovuje 

  
výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu v souladu 

s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, takto: 

- 8.700,- Kč za výkon funkce člena rady městského obvodu 

- 4.300,- Kč za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva městského obvodu 

- 3.600,- Kč za výkon funkce člena výboru zastupitelstva městského obvodu 

- 2.100,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva městského obvodu 
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a to s účinností od 5. 11. 2018, a dále: 

- 4.300,- Kč za výkon funkce předsedy komise rady městského obvodu nebo zvláštního orgánu 

městského obvodu 

- 3.600,- Kč za výkon funkce člena komise rady městského obvodu nebo zvláštního orgánu 

městského obvodu 

- 21.823,- Kč za výkon funkce neuvolněného starosty 

- 39.281,- Kč za výkon funkce neuvolněného místostarosty 

a to s účinností ode dne jmenování do funkce 

přičemž v případě souběhu nároků na odměnu za výkon více funkcí se neuvolněným členům 

zastupitelstva poskytne odměna do výše souhrnu 3 odměn za funkce s nejvyšší odměnou 

schválenou zastupitelstvem městského obvodu - do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny 

za výkon funkce člena rady městského obvodu, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva 

městského obvodu, předsedy nebo člena komise rady městského obvodu anebo předsedy nebo 

člena zvláštního orgánu městského obvodu 

  
2) stanovuje 

  
poskytnutí odměny v případě nástupu neuvolněného člena zastupitelstva 

- na uvolněný mandát v průběhu volebního období, a to ode dne složení slibu daného 

neuvolněného člena zastupitelstva 

- na uvolněné místo předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, a to ode dne zvolení do funkce 

- na uvolněné místo předsedy, člena komise rady městského obvodu anebo předsedy nebo 

člena zvláštního orgánu městského obvodu, a to ode dne jmenování do funkce 

  
3) rozhodlo 

  
o poskytnutí příspěvku na vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce 

v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a to: 

- pro uvolněné členy zastupitelstva a pro starostu a místostarosty městského obvodu v obdobné 

výši jako zaměstnancům obce 

- pro neuvolněné členy zastupitelstva městského obvodu, v případě zájmu, v podobě 

hromadného vzdělávání organizovaného městským obvodem 

a to maximálně do výše stanovené rozpočtem pro daný kalendářní rok 
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4) ukládá 

  
realizovat body 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: 30.11.2018 
  
 
  

Vydání Dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz RAD 2018-05 
  
Usnesení číslo: 0039/ZMOb1822/1/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) vydává 

  
s účinností od 09.11.2018 Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz RAD 2018-05, kterým se mění článek 17 odst. 2, který nově zní: 

K ustanovení politického klubu je potřeba nejméně 2 členů zastupitelstva. Člen zastupitelstva 

může být členem pouze jednoho politického klubu. 

a odstavec 4, který zní: 

Klub zaniká, oznámí-li tuto skutečnost předseda klubu starostovi písemně, nebo klesne-li jeho 

počet pod dva členy. 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) návrhu usnesení 

  

  Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: 09.11.2018 
  
  

 


