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

 

Zápis 

                                                                      
                                                                                                                           Č. j.: MOaP/079784/19 

Zápis 

ze 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 04.11.2019 

 

Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava  

Předsedající: Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

Přítomno: 34 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

Omluveni: Maxmilián Šimek 

Neomluveni: – 

Zahájení: 15:00 hodin 

Přestávka: 15:55 – 16:00 hodin 

 16:10 – 16:15 hodin 

Ukončení: 17:00 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: Josef Blahuta a Ing. Kamil Tomáš 

 Hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/lo 0. 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0174/ZMOb1822/7/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu 

za období od 16.08.2019 do 10.10.2019 

0175/ZMOb1822/7/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0176/ZMOb1822/7/19 02/OFR/01 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0177/ZMOb1822/7/19 02/OFR/02 Návrh na odpis pohledávek 

0178/ZMOb1822/7/19 04/OM/01 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1625/1 (lokalita 

Nádražní) 

0179/ZMOb1822/7/19 04/OM/02 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1024/24 (lokalita 

Sokolská třída) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0180/ZMOb1822/7/19 04/OM/03 Žádost o koupi jednotky č. 2340/7, v domě č. p. 2340, 

2341, Nádražní 105, 107, včetně spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu a pozemku 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0181/ZMOb1822/7/19 04/OM/05 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku 

parc. č. 1111/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita ul. Vítězná) 

0182/ZMOb1822/7/19 04/OM/06 Návrh na prodej části pozemku p. č. st. 908 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) 

0183/ZMOb1822/7/19 04/OM/07 Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti 

provedené u městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz Magistrátem města Ostravy, odborem 

majetkovým 

0184/ZMOb1822/7/19 04/OM/08 Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení termínu 

dokončení práce 

0185/ZMOb1822/7/19 04/OM/09 Žádost o koupi části spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č. p. 531, Chelčického 3, 

a pozemku parc. č. 806, na němž dům stojí, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0186/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/01 Návrh Zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

0187/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „Společenská místnost a vybavení odlehčovací 

služby Gajdošova 39b“ 

0188/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/03 Individuální žádost spolku K+K LABYRINT OSTRAVA 

z.s., IČ 22751335, o dotaci 

0189/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/04 Individuální žádost spolku Lesní Hlasy z.s., 

IČ 07494980, o dotaci 

0190/ZMOb1822/7/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

 

Materiály, které byly staženy: 

Materiál Název  

04/OM/04 Žádost o stanovisko k záměru města převést pozemek parc. č. 2310/10, 

jehož součástí je stavba č. p. 1896, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje (lokalita ul. Cihelní) 
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Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka městského obvodu Ing. Zuzana Ožanová. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že zasedání zastupitelstva bude živě vysíláno a bude z něj rovněž 

pořízen zvukový a audiovizuální záznam. Tyto záznamy budou upraveny dle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Starostka Ing. Ožanová představila nového tiskového mluvčího Úřadu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz Ing. Davida Račáka a nově jmenovanou vedoucí oddělení starosty Ing. Bc. Hanu 

Lajčíkovou. 

 

Návrh programu zasedání 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že materiál č. 05/OŠR/01 Návrh Zásad pro poskytování dotací 

a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

bude předložen s předkladem. 

Místostarostka Ing. Vaňková navrhla stažení materiálu č. 04/OM/04 Žádost o stanovisko k záměru města 

převést pozemek parc. č. 2310/10, jehož součástí je stavba č. p. 1896, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, do vlastnictví Moravskoslezského kraje (lokalita ul. Cihelní) z programu zasedání 

zastupitelstva městského obvodu. Materiál bude předložen na příštím zasedání. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: hlasovat o návrhu stažení materiálu č. 04/OM/04 Žádost o stanovisko 

k záměru města převést pozemek parc. č. 2310/10, jehož součástí je stavba č. p. 1896, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, do vlastnictví Moravskoslezského kraje (lokalita ul. Cihelní) z programu 

zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

Hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 2. 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit upravený program zasedání zastupitelstva. 

Hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 

Ověření zápisu předchozího zasedání zastupitelstva 

Starostka Ing. Ožanová konstatovala, že proti zápisu z 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 09.09.2019, který ověřili Ing. Jiří Havlíček a pan Robert Starý, nebyly podány námitky. 
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Materiál č. 01/VED/01 

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 16.08.2019 do 10.10.2019 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

V rámci rozpravy byly vzneseny dotazy týkající se přípravy neinvestičního projektu „Ozdravné 

pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP VI.“ – v jakém termínu a do jaké lokality děti 

pojedou, v jaké fázi se v současnosti projekt nachází, zda již bylo vyhlášeno výběrové řízení na daný 

projekt a zda je v podmínkách poskytnutí dotace krajským úřadem kromě obecných kritérií zařazena 

i podmínka realizace ozdravných pobytů na období zhoršené rozptylové situace v ovzduší.  

Starostka Ing. Ožanová sdělila, že na výše uvedené dotazy bude zodpovězeno písemně. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0174/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 01/VED/02 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0175/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 02/OFR/01 

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0176/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 02/OFR/02 

Návrh na odpis pohledávek 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0177/ZMOb1822/7/19 
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Materiál č. 04/OM/01 

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1625/1 (lokalita Nádražní) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0178/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 04/OM/02 

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1024/24 (lokalita Sokolská třída) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0179/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 04/OM/03 

Žádost o koupi jednotky č. 2340/7, v domě č. p. 2340, 2341, Nádražní 105, 107, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 4, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0180/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 04/OM/05 

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1111/2, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0181/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 04/OM/06 

Návrh na prodej části pozemku p. č. st. 908 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0182/ZMOb1822/7/19 
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Materiál č. 04/OM/07 

Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0183/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 04/OM/08 

Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení termínu dokončení práce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0184/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 04/OM/09 

Žádost o koupi části spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 531, Chelčického 3, 
a pozemku parc. č. 806, na němž dům stojí, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0185/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/01 

Návrh Zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Návrh Ing. Bernfeldové: v příloze č. 1 v Článku 3 Zásad doplnit body IV. a VIII. Navrhované úpravy 

bodů: 

Bod IV. 

Dotace se poskytují zejména na základě vyhlašovaného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, MOb MOaP (dále jen „Program“). Program na další rok schvaluje ZMOb 

do konce předcházejícího roku. Následně je provedeno vyhlášení Programu vyvěšením na úřední desku. 
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Bod VIII.  

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytování 

individuálních dotací do 50 000 Kč včetně rozhoduje RMOb, nad 50 000 Kč ZMOb. O poskytnutí 

dotací na základě vyhlášeného Programu rozhoduje ZMOb. 

Návrh Ing. Bernfeldové: hlasovat o změnách jednotlivých bodů odděleně. 

Hlasování o návrhu Ing. Bernfeldové (doplnění přílohy č. 1 v Článku 3 bodu IV.): hlasovalo pro 22, 

proti 1, zdržel/lo se 9, nehlasoval/lo 2. 

Návrh Ing. Bernfeldové ve věci úpravy přílohy č. 1 v Článku 3 bodu IV. byl schválen. 

Hlasování o návrhu Ing. Bernfeldové (doplnění přílohy č. 1 v Článku 3 bodu VIII.): hlasovalo pro 17, 

proti 4, zdržel/lo se 13, nehlasoval/lo 0. 

Návrh Ing. Bernfeldové ve věci úpravy přílohy č. 1 v Článku 3 bodu VIII. nebyl schválen. 

Návrh místostarostky Mgr. Pataky: v příloze č. 1 v Článku 3 Zásad doplnit bod IV., který bude nově 

znít: 

Bod IV. 

Dotace se poskytují zejména na základě vyhlašovaného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, MOb MOaP (dále jen „Program“). Program na další rok schvaluje ZMOb 

do konce roku předcházejícího. Následně je provedeno vyhlášení Programu vyvěšením na úřední desce. 

Místostarostka Mgr. Pataky požádala o stažení výše uvedeného návrhu úpravy. O návrhu 

se nehlasovalo. 

Návrh Ing. Adámka: v příloze č. 1 v Článku 3 Zásad doplnit body IV. a VIII. Navrhované úpravy bodů: 

Bod IV. 

Dotace se poskytují zejména na základě vyhlašovaného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, MOb MOaP (dále jen „Program“). Program na další rok schvaluje ZMOb 

do konce roku předcházejícího. Následně je provedeno vyhlášení Programu vyvěšením na úřední desku. 

Bod VIII.  

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, o poskytování 

individuálních dotací do 50 000 Kč včetně rozhoduje RMOb, nad 50 000 Kč ZMOb. O poskytnutí 

dotací na základě vyhlášeného Programu rozhoduje ZMOb. 

Hlasování o návrhu Ing. Adámka: hlasovalo pro 15, proti 8, zdržel/lo se 11, nehlasoval/lo 0. 

Návrhy Ing. Adámka ve věci úpravy přílohy č. 1 v Článku 3 v bodech IV. a VIII. nebyly schváleny. 
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Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 1) návrhu usnesení doplnit před slovo „přílohy č. 1“ 

slovo „upravené“. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 20, proti 5, zdržel/lo se 8, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0186/ZMOb1822/7/19 

Z důvodu technické závady bylo zaznamenáno, že Ing. Adámek nehlasoval. V rámci technické 

připomínky Ing. Adámek informoval, že ve skutečnosti byl proti návrhu usnesení. Opakované hlasování 

nepožadoval. 

 

Materiál č. 05/OŠR/02 

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Společenská místnost a vybavení 
odlehčovací služby Gajdošova 39b“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0187/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/03 

Individuální žádost spolku K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČ 22751335, o dotaci 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Návrh místostarostky Mgr. Pataky: varianta A 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 2, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0188/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/04 

Individuální žádost spolku Lesní Hlasy z.s., IČ 07494980, o dotaci 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Návrh místostarosty Ing. Řehy: varianta A 
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Pozměňující návrh místostarosty Ing. Řehy: v bodě 1) návrhu usnesení upravit výši dotace 

na 20 000 Kč. 

Hlasování o návrhu místostarosty Ing. Řehy: hlasovalo pro 11, proti 3, zdržel/lo se 20, nehlasoval/lo 0. 

Návrh místostarosty Ing. Řehy nebyl přijat. 

Návrh JUDr. Semeráka: varianta A 

Hlasování o návrhu JUDr. Semeráka: hlasovalo pro 10, proti 12, zdržel/lo se 12, nehlasoval/lo 0. 

Návrh JUDr. Semeráka nebyl přijat. 

Návrh místostarostky Mgr. Pataky: varianta B 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 20, proti 8, zdržel/lo se 6, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0189/ZMOb1822/7/19 

 

Materiál č. 07/OVV/01 

Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 
městského obvodu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0190/ZMOb1822/7/19 

 

Různé: 

Informace, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva: 

1. Ing. Macháček požádal o sdělení, jaký bude postup při řešení žádostí o dotace, ve kterých budou 

navrhovány ke schválení odlišné částky od částek uvedených v žádostech, a který orgán pak 

o těchto záležitostech bude dle schválených Zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodovat. 

Starostka Ing. Ožanová odpověděla, že materiály budou předkládány na schůzi rady nebo zasedání 

zastupitelstva dle částky, která bude uvedena v žádosti, tzn. v souladu se zákonem o obcích. 

Výsledná výše poskytnuté dotace neovlivní způsob předložení materiálu. Dále sdělila, 

že Ing. Macháčkovi bude právníky úřadu městského obvodu poskytnuto toto sdělení i v písemné 

podobě.  
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2. JUDr. Semerák vznesl dotaz, zda-li byla dodržena lhůta 31.10.2019 pro podání žádosti 

o poskytnutí dotace na zajištění ozdravných pobytů předškolních dětí městského obvodu 

u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Místostarostka Mgr. Pataky odpověděla, že podání 

žádostí probíhá v dvouletých cyklech, úřad městského obvodu podal žádost v loňském roce, 

a proto bude o další dotaci žádat až v následujícím kole dotačního programu pro školní rok 

2020/2021. Pro letošní rok je již dotace vyčerpána. Následně proběhla diskuze. 

3. Ing. Adámek vznesl dotaz týkající se vzhledu a způsobu vybudování restaurační zahrádky 

u Restaurace Slezska P.U.O.R. Před realizací restaurační zahrádky sloužil prostor jako parkoviště. 

Ing. Adámek vyjádřil možné obavy, aby díky způsobu jejího vybudování opět nedošlo k přeměně 

na parkoviště. Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku, informovala, že některé úpravy 

restaurační zahrádky byly provedeny bez vědomí úřadu městského obvodu a konstrukce zahrádky 

nejsou s předmětem nájmu spojeny pevným základem. V současné době se čeká na dodání 

projektové dokumentace ze strany nájemce a následně bude návrh řešení situace předložen 

ke schválení radě městského obvodu. 

4. Místostarostka Ing. Vaňková sdělila, že připravovaný rozpočet městského obvodu na rok 2020 

počítá s vyčleněním částky na realizaci ozdravných pobytů předškolních dětí městského obvodu. 

5. JUDr. Semerák požádal o zaslání písemného přehledu žádostí městského obvodu o poskytnutí 

příspěvku na ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu v roce 2018 a v roce 2019 

a přehledu vynaložených nákladů na tyto ozdravné pobyty ve školním roce 2018/2019 

a ve školním roce 2019/2020 včetně termínů konání ozdravných pobytů. 

6. Ing. Adámek vyjádřil svůj nesouhlas se vzhledem restaurační zahrádky Restaurace Slezska 

P.U.O.R. Ing. Witosz odpověděl, že se donedávna jednalo o nevzhledné místo, které sloužilo 

i jako parkoviště. Na základě schválení radou městského obvodu zde byla povolena realizace 

restaurační zahrádky, jejíž vzhled je jednotný se zbytkem stavby. 

7. JUDr. Semerák vznesl dotaz, zda předškolní děti pojedou ještě v letošním školním roce 2018/2019 

na ozdravný pobyt. Ing. Janková, pověřena zastupováním vedoucí odboru strategického 

rozvoje, školství a volnočasových aktivit, sdělila, že na dotaz bude odpovězeno písemně. 

Starostka Ing. Ožanová požádala o zaslání odpovědí týkajících se ozdravných pobytů i všem 

předsedům politických klubů.  

8. JUDr. Jansa ujistil Ing. Adámka, že vedení městského obvodu bude apelovat na to, aby na místě 

restaurační zahrádky Restaurace Slezska P.U.O.R. nevzniklo opět parkoviště. 

9. Ing. Macháček požádal, aby do písemné odpovědi týkající se ozdravných pobytů předškolních dětí 

městského obvodu byla rovněž doplněna informace, jaká částka z rozpočtu městského obvodu 

byla v roce 2019 na ozdravné pobyty předškolních dětí rozpočtována. V případě, že ozdravné 

pobyty předškolní dětí realizovány nebudou, žádá o sdělení, kde byla vyčleněná částka použita. 
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Dotazy, připomínky a podněty občanů: 

1. Starostka Ing. Ožanová informovala, že nebyla doručena žádná přihláška občana do rozpravy. 

Starostka Ing. Ožanová závěrem poděkovala za účast všem členům zastupitelstva a ukončila zasedání 
zastupitelstva. 

Rozprava a odpovědi v rámci 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou obsahem zvukového 

a audiovizuálního záznamu, které jsou umístěny na oficiálních webových stránkách městského obvodu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Listina přítomných členů zastupitelstva 

Příloha č. 2 – Písemné materiály 

Příloha č. 3 – Schválené znění přijatých usnesení 

Příloha č. 4 – Návrhové lístky 

Příloha č. 5 – Výsledky hlasování k jednotlivým návrhům usnesení 

Příloha č. 6 – Jmenný seznam hlasujících k jednotlivým bodům jednání 

  

Bc. Petra Karlová v. r. Ing. Zuzana Ožanová v. r. 

zapisovatelka 

Dne _____________ 

předsedající 

Dne _____________ 
  

Josef Blahuta v. r. Ing. Kamil Tomáš v. r. 

ověřovatel 

Dne _____________ 

ověřovatel 

Dne _____________ 


