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Usnesení 
2. mimořádného zasedání zastupitelstva 
městského obvodu 
konaného dne 13.10.2016 

  

čís. 0278/ZMObM-Sle/1418/2 
- 

  0279/ZMObM-Sle/1418/2 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

MVDr. Barbora Jelonková v.r. 
starostka městského obvodu 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Roman Goryczka v.r. 
místostarosta 

  
  
  
 

  



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

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

Strana 2/3

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 13.10.2016

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0278/ZMObM-Sle/1418/2 VV/
ZMOb/8.0013/16

Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 2. mimořádné
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

0279/ZMObM-Sle/1418/2 ROaVZ/
ZMOb/2.0009/16

Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro
rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0013/16
Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0278/ZMObM-Sle/1418/2

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Bc. Radomíra Mandoka a paní Daniely Balarinové, o ověření

zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne
15.09.2016, bez výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská

Ostrava, konaného dne 13.10.2016, pana Ing. Marcela Pažického a paní Ing. Justinu Kamenou.
 
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0009/16
Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0279/ZMObM-Sle/1418/2

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017

financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.10.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
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