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

 

Zápis 

                                                                      

Zápis 

z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 20.12.2018 

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

Předsedající: Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

Přítomno: 35 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

 Jiří Hurta přítomen od projednávání materiálu č. 01/VED/05 

 Maxmilián Šimek přítomen od projednávání materiálu č. 01/VED/03 

 JUDr. Lukáš Semerák přítomen od projednávání materiálu č. 01/VED/03 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

Zahájení: 09:00 hodin 

Přestávka: - 

Ukončení: 10:50 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Robert Adámek a Mgr. Sylvie Tobiczyková 

 Hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 2. 

 U hlasování nepřítomen pan Jiří Hurta, JUDr. Lukáš Semerák a pan 

Maxmilián Šimek. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0040/ZMOb1822/2/18 01/VED/01 Stanovení člena zastupitelstva městského obvodu 

dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce 

file:///C:/Users/karlovape/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Dočasný%20adresář%201%20pro%20MOaP.zip/zal_160909/
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Číslo usnesení Materiál Název 

0041/ZMOb1822/2/18 01/VED/02 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady 

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněnému členu zastupitelstva 

0042/ZMOb1822/2/18 01/VED/03 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu 

za období od 16.08.2018 do 25.11.2018 

0043/ZMOb1822/2/18 01/VED/04 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0044/ZMOb1822/2/18 01/VED/05 Návrh na vydání zásad pro čerpání prostředků 

ze sociálního fondu 

0045/ZMOb1822/2/18 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 

2018 

0046/ZMOb1822/2/18 02/OFR/02 Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz na rok 2019 

0047/ZMOb1822/2/18 02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0048/ZMOb1822/2/18 02/OFR/04 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

0049/ZMOb1822/2/18 04/OM/01 Návrh prodat jednotku č. 2952/22 a jednotku č. 1872/601 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0050/ZMOb1822/2/18 04/OM/02 Návrh záměru na prodej jednotky č. 1799/901 včetně 

podílu na společných částech domu a pozemku 

parc. č. 464/20, Puchmajerova 9, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

0051/ZMOb1822/2/18 04/OM/03 Žádost o stanovisko k záměru směny části pozemku 

parc. č. 61/1 a části pozemku parc. č. st. 118, 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Wintrova, 

Sokolská tř.) 

0052/ZMOb1822/2/18 04/OM/04 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc. č. 3716 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita ul. Škrétova) 

0053/ZMOb1822/2/18 04/OM/05 Žádost o svěření pozemku parc. č. 2976/1 a pozemku 

parc. č. 2976/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Železárenská 

0054/ZMOb1822/2/18 04/OM/06 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů 

pozemků parc. č. 1133/9 (U Parku 1a), parc. č. 2362/15 

(Sládkova 27a), parc. č. 2206/60 (Gen. Píky 28) 

a parc. č. 4158 (Nádražní 145), vše k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, pod stavbami cizích vlastníků 

0055/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/01 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „Terénní práce 2019“ 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0056/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora 

volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“ 

0057/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/03 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt 

„Pod jednou střechou“ 

0058/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Senioři 

poznávají Ostravu a Ratiboř“ 

0059/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/05 Návrh na podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek 

pro projekt „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

0060/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/06 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí pro projekt „Energetické úspory ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova“ 

0061/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/07 Žádost //////////////////////////// o peněžitý dar 

0062/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/08 Návrh na podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR s názvem „Obec přátelská 

seniorům“ pro rok 2019 

0063/ZMOb1822/2/18 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

- harmonogram termínů jednání orgánů městského obvodu v lednu až červnu 2019 

- publikace pro zastupitele vydaná Ministerstvem vnitra České republiky 

- zápis z jednání výborů Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací při Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konaného dne 17.12.2018 

 

Zahájení 

Starostka Ing. Ožanová zahájila zasedání zastupitelstva. 

 

Návrh programu zasedání 

Návrh Ing. Macháčka: materiál č. 04/OM/03 „Žádost o stanovisko k záměru směny části pozemku 

parc. č. 61/1 a části pozemku parc. č. st. 118, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Wintrova, 

Sokolská tř.)“ přednést s úvodním slovem. 

Návrh Ing. Adámka: materiál č. 01/VED/05 „Návrh na vydání zásad pro čerpání prostředků ze sociálního 

fondu“ přednést s úvodním slovem. 
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Návrh JUDr. Jansy: v rámci zasedání zastupitelstva uctít památku Václava Havla minutou ticha. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že v rámci projednávání materiálu č. 02/OFR/02 Návrh rozpočtu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 je připravena prezentace předkladatele. 

Před hlasováním o schválení programu proběhlo uctění památky Václava Havla minutou ticha. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit program zasedání zastupitelstva. 

Hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

U hlasování nepřítomen pan Jiří Hurta, JUDr. Lukáš Semerák a pan Maxmilián Šimek. 

 

Organizační záležitosti 

V rámci bodu organizační záležitosti proběhlo 2x zkušební hlasování z důvodu technické závady 

hlasovacího zařízení. 

Starostka Ing. Ožanová informovala v souladu s čl. 17 odst. 3 platného jednacího řádu zastupitelstva 

městského obvodu o ustanovení politického klubu SPD, jehož předsedkyní je paní Vladimíra Dluhošová 

a členem pan Robert Starý. 

Starostka Ing. Ožanová informovala o změně v osobě předsedy politického klubu ODS.  Předsedkyní 

politického klubu ODS byla zvolena Ing. Valentina Vaňková. 

 

Ověření zápisu předchozího zasedání zastupitelstva 

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

obvodu konaného dne 05.11.2018, který ověřili pan Jiří Hurta a Ing. Rostislav Řeha, nebyly podány 

námitky. 

 

Materiál č. 01/VED/01 

Stanovení člena zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 21, proti 3, zdržel/lo se 8, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0040/ZMOb1822/2/18 

U hlasování nepřítomen pan Jiří Hurta, JUDr. Lukáš Semerák a pan Maxmilián Šimek. 
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Materiál č. 01/VED/02 

Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněnému členu zastupitelstva 

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

Přijato usnesení č. 0041/ZMOb1822/2/18 

U hlasování nepřítomen pan Jiří Hurta, JUDr. Lukáš Semerák a pan Maxmilián Šimek. 

 

Materiál č. 01/VED/03 

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 16.08.2018 do 25.11.2018 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 2, nehlasoval/lo. 

Přijato usnesení č. 0042/ZMOb1822/2/18 

U hlasování nepřítomen pan Jiří Hurta. 

 

Materiál č. 01/VED/04 

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. 0043/ZMOb1822/2/18 

U hlasování nepřítomen pan Jiří Hurta. 

 

Materiál č. 01/VED/05 

Návrh na vydání zásad pro čerpání prostředků ze sociálního fondu 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 
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Návrh Ing. Bernfeldové: odložit materiál z důvodu dalšího projednání. 

Hlasování o návrhu odložit materiál: hlasovalo pro 10, proti 19, zdržel/lo se 6, nehlasoval/lo 0. 

Návrh odložit materiál nepřijat 

Návrh starostky Ing. Ožanové: hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 24, proti 1, zdržel/lo se 9, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0044/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 02/OFR/01 

Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na rok 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0045/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 02/OFR/02 

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 

V rámci projednávání materiálu byla připravena prezentace předkladatele 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Pozměňující návrh Ing. Macháčka: návrh rozpočtu městského obvodu upravit o snížení částky osobních 

výdajů ve výši 1 726 tis. Kč, která se přesune do neinvestičních příspěvků základních a mateřských škol 

(oprava fasády pavilonu E na ZŠ Gen. Píky). 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. Macháčka: hlasovalo pro 4, proti 16, zdržel/lo se 14, 

nehlasoval/lo 1. 

Pan Petr Veselka informoval o problému s hlasovacím zařízením, kdy hlasoval proti návrhu 

Ing. Macháčka a výsledek se nezobrazil. Opakované hlasování nepožadoval. 

Usnesení nepřijato 
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Návrh starostky Ing. Ožanové: hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 3, zdržel/lo se 1, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0046/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 02/OFR/03 

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0047/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 02/OFR/04 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0048/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 04/OM/01 

Návrh prodat jednotku č. 2952/22 a jednotku č. 1872/601 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0049/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 04/OM/02 

Návrh záměru na prodej jednotky č. 1799/901 včetně podílu na společných částech domu a pozemku 
parc. č. 464/20, Puchmajerova 9, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0050/ZMOb1822/2/18 
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Materiál č. 04/OM/03 

Žádost o stanovisko k záměru směny části pozemku parc. č. 61/1 a části pozemku parc. č. st. 118, vše v k. 
ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Wintrova, Sokolská tř.) 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 3, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0051/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 04/OM/04 

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3716 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (lokalita ul. Škrétova) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0052/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 04/OM/05 

Žádost o svěření pozemku parc. č. 2976/1 a pozemku parc. č. 2976/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Železárenská) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0053/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 04/OM/06 

Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1133/9 (U Parku 1a), parc. č. 2362/15 
(Sládkova 27a), parc. č. 2206/60 (Gen. Píky 28) a parc. č. 4158 (Nádražní 145), vše k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, pod stavbami cizích vlastníků 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0054/ZMOb1822/2/18 

 



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

            9/12 

Materiál č. 05/OŠR/01 

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Terénní práce 2019“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0055/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 05/OŠR/02 

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 
2019“ 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0056/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 05/OŠR/03 

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Pod jednou střechou“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0057/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 05/OŠR/04 

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0058/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 05/OŠR/05 

Návrh na podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek pro projekt „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0059/ZMOb1822/2/18 
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Materiál č. 05/OŠR/06 

Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Energetické 
úspory ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0060/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 05/OŠR/07 

Žádost //////////////////// o peněžitý dar 

Předneseno úvodní slovo starostky Ing. Ožanové 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Návrh místostarostky Mgr. Pataky: varianta B 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 24, proti 0, zdržel/lo se 11, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0061/ZMOb1822/2/18 

 

Materiál č. 05/OŠR/08 

Návrh na podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Obec přátelská 
seniorům“ pro rok 2019 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Návrh pana Blahuty: v druhém odstavci důvodové zprávy upravit formální chybu v poslední větě takto: 

„Realizace aktivit bude probíhat ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání, p.o.“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0062/ZMOb1822/2/18 
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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 35, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0063/ZMOb1822/2/18 

 

Různé: 

Představitelé politických klubů v průběhu bodu různé všem poděkovali za spolupráci a popřáli příjemné 

a klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.     

1. Starostka Ing. Ožanová poděkovala zastupitelům za klidný a věcný průběh zasedání zastupitelstva 

a popřála všem pěkné svátky a šťastný nový rok. Dále informovala, že zastupitelé a hosté obdrželi 

do svých lavic drobné propagační materiály městského obvodu a PF 2019. 

2. Ing. Macháček se dodatečně vyjádřil k průběhu projednávání materiálu č. 02/OFR/02 Návrh 

rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019. 

3. Vladimíra Dluhošová vznesla dotaz na absenci zastoupení politického hnutí SPD v komisích rady 

městského obvodu. Starostka Ing. Ožanová odpověděla, že komise budou zřizovány radou 

městského obvodu po ukončení zasedání zastupitelstva na mimořádné schůzi rady. Následně 

proběhla diskuze. 

4. Jaroslav Trnovec požádal o zpracování písemné zprávy o technickém stavu budovy Radnice 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

5. Mgr. Kučera požádal o jednotnost terminologie v rámci zpracovávání materiálů. 

6. Ing. Adámek vznesl dotaz týkající se prodloužení termínů řádných schůzí rad městského obvodu 

dle předloženého harmonogramu (třítýdenní odstup). Starostka Ing. Ožanová odpověděla, 

že v případě, že se harmonogram neosvědčí, budou termíny změněny. Následně proběhla diskuze. 

7. Mgr. Tobiczyková požádala o zaslání písemné odpovědi týkající se dosud neuskutečněné opravy 

výtluků na ul. Na Hradbách. 

8. Josef Blahuta požádal na základě obdržených podnětů od občanů městského obvodu o zaslání 

písemného vyjádření týkajícího se zvýšení cen parkovacích karet o 25%. 

9. JUDr. Semerák reagoval na dotaz paní Dluhošové týkající se zastoupení jednotlivých volebních 

stran ve všech zřízených komisích rady městského obvodu. 
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10. JUDr. Semerák apeloval na řádné zpracování harmonogramu prací v rámci plánované výstavby 

na ul. Biskupské a s ním spojeným zohledněním případné realizace archeologického výzkumu, 

kdy by bylo zapotřebí uzavřít parkoviště. Dále upozornil, že je potřebné jednat se Statutárním 

městem Ostrava a jeho finanční spoluúčasti. Ing. Witosz se posléze k této problematice vyjádřil. 

11. Ing. Bernfeldová požádala o zpracování písemné zprávy týkající se havarijního stavu komunikace 

na náměstí Msgre Šrámka, ul. Puchmajerovy a ul. Tyršova. Ing. Vozňák, vedoucí odboru investic 

a místního hospodářství, JUDr. Semerák a Ing. Witosz se k této problematice vyjádřili. 

Starostka Ing. Ožanová závěrem poděkovala za účast všem členům zastupitelstva a informovala 
o termínu konání 3. zasedání zastupitelstva, a to dne 25.02.2019 v 15:00 hodin v budově Nové radnice 
na Prokešově náměstí.  

Rozprava a odpovědi na výše uvedené dotazy v rámci bodu programu „Různé“ jsou zachyceny 

na pořízeném zvukovém záznamu, který je umístěn 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 – Výsledky hlasování k jednotlivým návrhům usnesení 

Příloha č. 5 – Jmenný seznam hlasujících k jednotlivým bodům jednání 

  

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

zapisovatelka 

 

předsedající 

 
  

Mgr. Sylvie Tobiczyková v. r. Ing. Robert Adámek v. r. 

ověřovatelka 

 

ověřovatel 

 


