
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Usnesení
1. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 22.11.2018

 

čís. 0596/ZMOb-Sle/1822/1
-

0612/ZMOb-Sle/1822/1

 
 
 
 

 
 
 

______________________________
MVDr. Barbora Jelonková
vykonávající pravomoc starostky
 
 
 

______________________________
Ing. Roman Goryczka
vykonávající pravomoc místostarosty
 
 
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 22.11.2018

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0596/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0020/18

Zánik mandátu člena zastupitelstva pana
Luďka Volného a nástup náhradníka paní Edity
Kozinové na uprázdněný mandát za volební
stranu Ostravak

0597/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0022/18

Určení ověřovatelů pro 1. ustavující zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0598/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0023/18

Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu
ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava

0599/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0024/18

Stanovení počtu členů Rady městského obvodu
Slezská Ostrava

0600/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0025/18

Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni

0601/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0026/18

Zvolení starosty městského obvodu Slezská
Ostrava

0602/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0027/18

Zvolení místostarostů městského obvodu
Slezská Ostrava

0603/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0028/18

Zvolení dalších členů Rady městského obvodu
Slezská Ostrava

0604/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0029/18

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti starostovi a
místostarostům

0605/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0030/18

Určení místostarosty, který bude zastupovat
starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci

0606/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0031/18

Určení místostarostů, kteří budou zastupovat jiné
místostarosty v době jejich nepřítomnosti, nebo
v době, kdy místostarostové nevykonávají funkci

0607/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0032/18

Zřízení kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0608/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0033/18

Stanovení počtu členů a zvolení členů
kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0609/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0013/18

Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0610/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0014/18

Návrh paušální částky za hodinu a nejvyšší
částky, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v
souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněnému
členovi zastupitelstva MO, který je podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující
jinou samostatnou výdělečnou činnost a návrh
"Zásad pro poskytování pracovního volna s
náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava, kteří nejsou pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněni"

0611/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0015/18

Stanovení měsíčních odměn fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva městského
obvodu, za výkon funkce členů výborů a komisí

0612/ZMOb-Sle/1822/1 VV/
ZMOb/8.0019/18

Stanovení termínu zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0020/18
Zánik mandátu člena zastupitelstva pana Luďka Volného a nástup náhradníka paní
Edity Kozinové na uprázdněný mandát za volební stranu Ostravak
 
Usnesení číslo: 0596/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 a) že dnem 19.11.2018 zanikl mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

pana Luďka Volného, zvoleného za volební stranu Ostravak, a to z důvodu rezignace na členství
v Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

b) že dnem 20.11. 2018 nastoupil na uprázdněný mandát po členu Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, panu Luďku Volném, 1. náhradník z kandidátní listiny téže volební
strany, t.j. Ostravak, a to paní Edita Kozinová

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0022/18
Určení ověřovatelů pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0597/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) určuje
 za ověřovatele zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 22.11.2018, paní Dagmar Macháčkovou a paní Ing. Justinu Kamenou
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0023/18
Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0598/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dle

přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu

b) Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dle
přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0024/18
Stanovení počtu členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0599/ZMOb-Sle/1822/1

110

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 pro volební období 2018 - 2022 počet jedenácti členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0025/18
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
 
Usnesení číslo: 0600/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 že funkcemi, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava pro

volební období 2018 - 2022  uvolnění, jsou funkce:

- starosty

- pěti místostarostů
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0026/18
Zvolení starosty městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0601/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) volí
 na volební období 2018 - 2022 starostu městského obvodu Slezská Ostrava pana Richarda Vereše
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0027/18
Zvolení místostarostů městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0602/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) volí
 na volební období 2018 - 2022 místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava:

a) pana Ing. Romana Goryczku,

b) paní MUDr. Hanu Herákovou,

c) pana Vladimíra Lyčku,

d) paní Dagmar Macháčkovou,

e) paní Ing. Ivonu Vaňkovou
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0028/18
Zvolení dalších členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0603/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) volí
 na volební období 2018 - 2022 další členy Rady městského obvodu Slezská Ostrava:

a) pana Mgr. Radima Babince,

b) pana Marka Juráše,

c) pana Mgr. Jiřího Stocha,

d) paní Ivanu Šmidákovou,

e) pana Ing. Martina Viduru
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0029/18
Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti starostovi a
místostarostům
 
Usnesení číslo: 0604/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) svěřuje
 starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

a) starosta pan Richard Vereš:

- zastupování městského obvodu navenek;

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu;

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů;

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených
zvláštními zákony, jmenování a odvolávání jejich členů;

- zajišťování úkolů na úsecích:
integrovaného záchranného systému,
krizového řízení,
hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu obecně
závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění; 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování
přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, včetně
odpovědnosti za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy
městského obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi;

- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených obecně
závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě
městského obvodu podle příslušné pravomoci;

- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi;

- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k
odstranění zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského
obvodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem;

- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku;

- na úseku rozvoje obvodu a veřejných zakázek;

- na úseku informačních technologií a bezpečnosti;

 

b) místostarosta pan Ing. Roman Goryczka na úsecích:

- financí a rozpočtu;

- školství a kultury;

 

c) místostarosta pan Vladimír Lyčka na úsecích:

- technické správy budov;

 

d) místostarostka paní MUDr. Hana Heráková na úsecích:

- technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů;

 

e) místostarostka paní Ing. Ivona Vaňková na úsecích:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

- majetkové správy ;

- územního plánování a stavebního řádu;

 

f) místostarosta paní Dagmar Macháčková na úsecích:

- zabezpečování úkolů na úseku sociálních věcí v rozsahu svěřeném městskému obvodu obecně
závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění;

- sociálně-právní ochrany dětí; 

- prevence kriminality
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0030/18
Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci
 
Usnesení číslo: 0605/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) určuje
 že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svou funkci, zastupuje,

jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi, místostarosta pan Ing. Roman
Goryczka zabezpečující úkoly:

- financí a rozpočtu

- školství a kultury

 
2) stanovuje
 že v době nepřítomnosti starosty a místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti

dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují starostu a místostarostu v tomto pořadí:

a) pan Vladimír Lyčka,

b) paní MUDr. Hana Heráková,

c) paní Ing. Ivona Vaňková,

d) paní Dagmar Macháčková
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0031/18 110

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Určení místostarostů, kteří budou zastupovat jiné místostarosty v době jejich
nepřítomnosti, nebo v době, kdy místostarostové nevykonávají funkci
 
Usnesení číslo: 0606/ZMOb-Sle/1822/1
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) určuje
 zastupování místostarostů takto:

a) místostarostu pana Ing. Romana Goryczku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarostka paní Ing. Ivona Vaňková

b) místostarostu pana Vladimíra Lyčku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarostka paní MUDr. Hana Heráková

c) místostarostku paní MUDr. Hanu Herákovou v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarosta pan Vladimír Lyčka

d) místostarostku paní Ing. Ivonu Vaňkovou v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarosta pan Ing. Roman Goryczka

e) místostarostku paní Dagmar Macháčkovou v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarosta pan Vladimír Lyčka

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0032/18
Zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0607/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) zřizuje
 kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na volební období

2018 - 2022
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0033/18
Stanovení počtu členů a zvolení členů kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0608/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 na volební období 2018 - 2022

a) počet 9 členů kontrolního výboru

b) počet 9 členů finančního výboru

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
2) volí
 na volební období 2018 - 2022

a) předsedou finančního výboru

pana Jaroslava Mlčocha

b) členy finančního výboru

- paní Danielu Balarinovou,

- pana Bc. Martina Karpa,

- pana Marka Juráše,

- paní Ing. Justinu Kamenou,

- pana Ing. Lubomíra Nogu, Ph.D., MBA,

- paní Petru Šárkovou,

- paní doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D.,

- pana Ing. Martina Viduru
 
3) volí
 na volební období 2018 - 2022

a) předsedkyni kontrolního výboru

paní Mgr. Ivetu Vojtěchovskou

b) členy kontrolního výboru

- paní Evu Horákovou,

- paní MVDr. Barboru Jelonkovou,

- pana Jaroslava Mlčocha,

- paní Ing. Justinu Kamenou,

- pana Ing. Petra Maciejovského,

- pana Miroslava Neuwirtha,

- pana Mgr. Jiřího Stocha,

- paní Ivanu Šmidákovou

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0013/18
Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0609/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 s účinností ode dne konání prvního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
v maximální výší, kterou připouští nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s tím, že v případě souběhu
výkonu několika funkcí se odměny za jednotlivé funkce budou sčítat až do výše souhrnu odměn
za tři různé funkce. Výše odměn za jednotlivé funkce činí:

za výkon funkce člena rady 8 729,- Kč

za výkon funkce předsedy výboru/komise (předseda v/k) 4 365,- Kč

za výkon funkce člena výboru/komise (člen v/k) 3 637,- Kč

za výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších funkcí 2 182,- Kč

V případě souběhu výkonu několika různých funkcí, mohou nastat následující varianty:             
                                       

člen rady  + předseda v/k I. + předseda v/k II.     17 459,- Kč
člen rady + předseda v/k + člen v/k   16 731,- Kč
člen rady + člen v/k I. + člen v/k II.   16 003,- Kč
člen rady + předseda v/k           13 094,- Kč
člen rady + člen v/k         12 366,- Kč
člen rady       8 729,- Kč
předseda v/k I.+ předseda v/k II. + předseda v/k
III.     

13 095,- Kč

předseda v/k I.+ předseda v/k II. + člen v/k  12 367,- Kč
předseda v/k +člen v/k I. + člen v/k II.         11 639,- Kč
předseda v/k +člen v/k          8 002,- Kč
předseda v/k        4 365,- Kč
člen v/k I. + člen v/k II. + člen v/k III.         10 911,- Kč
člen v/k I. + člen v/k II. 7 274,- Kč
člen v/k I.  3 637,- Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

za výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších
funkcí    

  2 182,- Kč

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městského obvodu
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0014/18
Návrh paušální částky za hodinu a nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc
neuvolněnému členovi zastupitelstva MO, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a návrh "Zásad pro
poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni"
 
Usnesení číslo: 0610/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 s účinností ode dne konání prvního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

"Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kteří
nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni" účinné od 1. 1. 2018

 
2) stanovuje
 paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v

souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněnému členovi
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, s účinností ode dne konání prvního
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ve výši dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

 
3) schvaluje
 s účinností ode dne konání prvního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

"Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kteří
nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni"

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0015/18
Stanovení měsíčních odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
městského obvodu, za výkon funkce členů výborů a komisí
 
Usnesení číslo: 0611/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

1) rozhodlo
 s účinností ode dne prvního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů
výborů a komisí měsíční odměny ve výši dle důvodové zprávy předloženého materiálu s tím, že v
případě souběhu výkonu několika funkcí se odměny za jednotlivé funkce budou sčítat a to takto:

při neúčasti na jednání komise, výboru měsíční odměna za daný kalendářní měsíc nenáleží. V
případě, že komise, výbor zasedá v kalendářním měsíci vícekrát, pak nárok na odměnu vzniká
dle účasti na jednotlivých zasedáních v alikvotní výši. Neproběhne-li v kalendářním měsíci
jednání komise, výboru měsíční odměna nenáleží. Za měsíční vyhotovení podkladů pro výplatu
měsíčních odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce
členů výborů, komisí, jsou zodpovědni tajemníci jednotlivých orgánů.

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0019/18
Stanovení termínu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0612/ZMOb-Sle/1822/1

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 termín konání druhého zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na 20.12.2018

v 9:00 hodin
 
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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