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Dobrý den,

Zádám o zaslání informací souvisejících s činností kontrolního výboru.

1) Zápis z ustavujícího zastupitelstva pro aktuální volební období .

2) Zápisy zjednání kontrolního výboru od počátku volebního období do dne zpracování žádostl

3) Jednací řád kontrolního výboru

Informace žádám na základě zákona 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím. U již zveřejněných

informací prosím o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází. Informace v

nejvyšší možné míře požaduji v otevřených formátech a ve strojově čitelných formátech. Požadované

informace si přeji zaslat prostřednictvím elektronické pošty.

Učelem žádosti, je porovnání činnosti a pravomocí kontrolního Výboru v ostravských městských obvodech

a na magistrátu.

Předem děkuji za vyřízení
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

Vaše značka:

 

Ze dne: 21.01.2023

č. j.: SLE/04222/23/VV_

Sp. zn.: S-SLE/03708/23/VV/2 í - dle rozdělovníku - ?

Vyřizuje:

Telefon:

Fax: J

E—mail:

Datum: 26.01.2023

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „Ian“), ust. § 134

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a článku 35

odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022, Statutu města Ostravy, sděluje k žádosti

podle InÍZ Žadatelé

_, doručené dne 21.01.2023, statutárnímu městu Ostrava, Úřadu městského obvodu Slezská

Ostrava, o poskytnutí informací podle InÍZ, „souvisejících s činností kontrolního výboru.

1) Zápis z ustavujícího zastupitelstva pro aktuální volební období

2) Zápisy zjednání kontrolního výboru odpočátku volebního období do dne zpracování žádosti

3) Jednací řád kontrolního výboru

Informace žádám na základě zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím. U již

zveřejněných informacíprosím o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Informace v nejvyšší možné míře požaduji v otevřených formátech a ve strojově čitelných

formátech.

Požadované informace si přeji zaslat prostřednictvím elektronické pošty.

Učelem žádosti, je porovnání činností a pravomoci kontrolního výboru v ostravských městských

obvodech a na magistrátu. “

dle § 14 odst. 5 písm. d) IntZ, následující informace:

Ad 1) V příloze zasíláme v otevřeném a strojově čitelném formatu zápis z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se konalo dne 20.10.2022 (volební období

2022 — 2026). Veškeré zápisy o průběhu zasedání zastupitelstva ve volebním období 2022 — 2026

jsou zveřejněny na internetových stránkách městského obvodu

https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organv-samospravy/zastupitelstvo/zapisv-zastupitelstva/zapisv-

zastupitelstva-2022-2026
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Ad 2) Sdělujeme, že Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ve

volebním období 2022 — 2026 dosud nejednal. Termíny jednání kontrolního výboru a další

informace k činnosti tohoto výboru jsou zveřejněny na internetových stránkách městského obvodu

https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organv-samospravv/zastupitelstvo/vvborv-

zastupitelstva/kontrolni-vvbor

 

 

Ad 3) V příloze zasíláme v otevřeném a strojově čitelném formatu platný jednací řád výborů

Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava. Jednací řád je společný pro všechny

zastupitelstvem zřízení výbory. Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská

Ostrava je zveřejněn na internetových stránkách městského obvodu

https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organv-samospravv/zastupitelstvo/vvborv-

zastupitelstva/iednaci-rad-vvboru-zastupitelstva .

 

 

 

Přílohy

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 20.10.2022

(volebni obdobi 2022 — 2026),

Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.
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Zápis

průběhu 1. zasedání zastupitelstva městského

obvodu konaného dne 20.10.2022

Místo konání: obřadní síň slezskoostravské radnice

Předsedající: Bc.Richard Vereš

Přítomno: 35 členů zastupitelstva

(viz prezenční listina)

Omluveni: -

Neomluveni: -

Zahájení: 10:00

Přestávka: 10:22 — 10:27

Ukončení: 11:05

Zapisovatel: _

Bod 1 programu — Zaháiení.

Pan Bc. Richard Vereš, jako osoba vykovávající pravomoci starosty, V souladu s ustanovením § 91

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zřízení), V platném znění, zahájil ustavující zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, na kterém všechny srdečně přivítal a konstatoval,

Že je přítomno všech 35 zastupitelů a ustavující zasedání je schopno se usnášet.

Následně požádal, aby všichni přítomni povstali ke státní hymně České republiky.

Pan Bc. Richard Vereš dále uvedl, Že se otevírá nové čtyřleté volební období činnosti Zastupitelstva

městského obvodu Slezská Ostrava a zastupitele čeká náročná práce pro blaho občanů, kteří jim

zvolením dali důvěru.

Bod 2 programu - Složení slibu členy Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.

Pan Bc. Richard Vereš informoval, že podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona 0 obcích (obecní zřízení),

V platném znění, skládají členové zastupitelstva na začátku prvního zasedání zastupitelstva slib.

O přednesení textu slibu požádal pání Bc. Lenku Anežkovou a všechny přítomné požádal, aby

k přednesení slibu povstali.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat

svědomitě, v zájmu městského obvodu a jeho občanů a řídit se Ustavou a zákony Ceské republiky
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Po přednesení textu slibu pan Bc. Richard Vereš požádal paní Bc. Lenku Anežkovou, aby slovem

slibuji a podpisem stvrdila svůj slib.

Dále požádal všechny zastupitele, aby V abecedním pořadí, V jakém je bude číst přistupovali před

zastupitelstvo městského obvodu a slovem slibuji a podpisem složili zastupitelské sliby.

V10:12 po složení slibu odešel z důvodu výkonu lékařského povolání pan MUDr. Marian Starý,

Ph.D., na zastupitelstvu je přítomno 34 členů.

Pan Bc. Richard Vereš seznámil především nově zvolené zastupitele s hlasovacím zařízením a vyzval

všechny, aby si hlasování vyzkoušeli.

Bod 3 programu - Schválení dalšího programu ustavuiícího zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Slezská Ostrava

Pan Bc. Richard Vereš přečetl další body programu zasedání uvedené V pozvánce, kterou obdrželi

všichni zastupitelé V řádném termínu.

4. Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Slezská Ostrava

5. Určení ověřovatelů zápisu

6. Zánik mandátu člena zastupitelstva pana Mgr. Radima Babince a nástup náhradníka paní Petry

Šárkové na uprázdněný mandát za volební stranu ANO 2011

7. Koaliční smlouva mezi volebními stranami ANO 2011, Ostravak a ODS & NEZÁVISLÍ v

rámci Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na volební období 2022 — 2026

8. Volba členů volební komise

9. Stanovení počtu členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava a určení funkcí, pro které

budou členové Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava uvolněni

10. Volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava

11. Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu V době jeho nepřítomnosti nebo V době

kdy starosta nevykonává funkci, a stanovení pořadí zastupování starosty ostatními

místostarosty

12. Určení zástupu jednotlivých místostarostů V době jejich nepřítomnosti, nebo V době kdy

místostarostové nevykonávají funkci

13. Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava,

volba jejich předsedů a dalších členů

14. Stanovení měsíčních odměn a paušálních náhrad neuvolněným členům Zastupitelstva

městského obvodu Slezská Ostrava a stanovení měsíčních odměn za výkon funkce členů

výborů a komisí fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městského obvodu

Slezská Ostrava

1 5. Organizační záležitosti

16. Závěr
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Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda je k navrženému programu nějaký dotaz nebo připomínka,

nikdo se nehlasil.

Hlasovalo se o souhlasu s navrženým programem l. ustavujícího zasedání zastupitelstva

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Program byl schválen.

Bod 4 programu - Schválení iednacího a volebního řádu ustavuiícího zasedání Zastupitelstva

městského obvodu Slezská Ostrava
 

Pan Bc. Richard Vereš uvedl, že zastupitelé obdrželi navrh Jednacího řadu Zastupitelstva městského

Obvodu Slezská Ostrava, který vychází ze zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda jsou k předloženému Jednacímu řadu nějaké dotazy nebo

připomínky, nikdo se nehlásil.

Hlasovalo se otom, aby se ustavující zasedání zastupitelstva řídilo předloženým jednacím řádem.

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Jednací řád byl schválen.

Pan Bc. Richard Vereš dale uvedl, že zastupitele obdrželi navrh Volebního řádu ustavujícího zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kterým se budou řídit při volbě starosty,

místostarostů a dalších členů rady městského obvodu.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda jsou k předložene'mu návrhu nějaké dotazy nebo připomínky,

nikdo se nehlasil.

Hlasovalo se otom, aby se ustavující zasedání zastupitelstva řídilo předloženým volebním řadem.

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : HOOD)

Volební řád byl schválen.
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Bod 5 programu — Určení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z l. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva navrhl pan Bc. Richard Vereš určit

paní Ing. Ivonu Vaňkovou a paní J armilu Pavlakovou, a vznesl dotaz, zda paní Ing. Ivona Vaňková a

paní Jarmila Pavlaková s navržením souhlasí. Obě navržené ověřovatelky souhlasili.

Hlasovalo se otom, kdo souhlasí s určením navržených ověřovatelů

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Byli určeni ověřovatelé zápisu.

Bodu 6 programu — Zánik mandátu člena zastupitelstva pana Mgr. Radima Babince a nástup

náhradníka paní Petrv Sárkové na uprázdněný mandát za volební stranu ANO 2011

Pan Bc. Richard Vereš informoval, že dne 29.9.2022 mu byla doručena rezignace člena Zastupitelstva

městského obvodu Slezská Ostrava pana Mgr. Radima Babince. V důsledku této rezignace zanikl v

souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a 0 změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jeho mandát člena zastupitelstva.

Náhradníkem za volební stranu ANO 2011 je dle zápisu 0 výsledku voleb ze dne 25.09.2022 paní

Petra Šárková. V rámci tohoto bodu se tedy bere na vědomí nástup paní Patry Šárkové na uprázdněný

mandát.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda je k předloženému materiálu nějaký dotaz nebo připomínka,

nikdo se nehlásil.

Hlasovalo se o předloženém návrhu usnesení

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : HOOD)

Návrh usnesení byl schválen.
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Bod 7 programu - Koaliční smlouva mezi volebními stranami ANO 2011, Ostravak a ODS &

NEZAVISLI v rámci Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na volební období

2022—2026

Pan Bc. Richard Vereš informoval, že dne 26.9.2022 byla podepsána Koaliční smlouva mezi

volebními stranami ANO 2011, Ostravak a ODS & NEZAVISLI V rámci Zastupitelstva městského

obvodu Slezská Ostrava na volební období 2022—2026.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda jsou k tomuto bodu nějaké dotazy nebo připomínky, nikdo se

nehlásil.

Hlasovalo se o předloženém návrhu usnesení

Pro: 32

Proti: O

Zdržel se hlasování: 2

Návrh usnesení byl schválen.

Bod 8 programu Volba členů volební komise

Pan Bc. Richard Vereš uvedl, že Volební komise je dle jednacího řádu 6-členná a navrhl, aby každý

zastupitelský klub nominoval do volební komise jednoho svého zástupce. Požádal proto předsedy

jednotlivých klubů o návrhy členů volební komise.

Členové komise byli navrženi takto:

. pan Ing. Martin Vidura — Ostravak,

. paní Eva Horáková - ANO 2011,

. pán Jaroslav Mlčoch — ODS & NEZÁVISLÍ

. pan Mgr. Kamil Horák — Slezská lidem

. paní doc. PeadDr. Miriam Prokešova, Ph.D. — Společně pro Slezskou

. paní MVDr. Barbora J elonková — STAROSTOVÉ PRO OSTRAVU

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda jsou k takto navrženému složení volební komise nějaké dotazy

nebo připomínky, nikdo se nehlásil.

Hlasovalo se otom, aby volební komise pracovala V navrženém složení

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : HOOD)

Byla zvolena volební komise.
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Pan Bc. Richard Vereš požádal členy Volební komise, aby se odebrali do vedlejší místnosti a zvolili

ze svého středu předsedu.

Pro tento účel byla vyhlášena přestávka od 10:22 do 1 0:2 7

Předsedou volební komise byl zvolen pan Ing. Martin Vidura.

Pan Bc. Richard Vereš konstatoval, že usnesení z ustavujícího Zastupitelstva městského obvodu

Slezská Ostrava podepíšou nově zvolený starosta a 1.místostarosta, zapis vyhotoví paní Iva Suláková.

Bod 9 programu - Stanovení počtu členů Radv městského obvodu Slezská Ostrava a určení

funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava uvolněni

Pan Bc. Richard Vereš uvedl, že prvním krokem tohoto bodu programu je stanovení počtu členů Rady

městského obvodu Slezská Ostrava. Podle ustanovení § 99 odst. 3 zakona o obcích (obecní zřízení),

v platném znění, má být počet členů rady lichý a činit nejméně 5 a nejvýše 11 členů.

V souladu s tímto ustanovením navrhl, aby byla Rada městského obvodu Slezská Ostrava ll-ti

členná.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda má někdo nějaký jiný návrh, nikdo s nehlásil.

Hlasovalo se otom, aby byla Rada městského obvodu Slezská Ostrava ll-ti členná:

Pro: 3 1

Proti:

Zdržel se hlasování: 3

Pan Bc. Richard Vereš poděkoval a konstatoval, že Rada městského obvodu Slezská Ostrava

bude 11-ti členná.

 

Pan Bc. Richard Vereš uvedl, že druhým krokem tohoto bodu je v souladu s ustanovením § 84 odst.

2 pism. m) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovení počtu

dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu.

Navrhl, aby dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva bylo 6, tj. starosta a 5 místostarostů.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda má někdo nějaký jiný návrh, nikdo se nehlásil.
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Hlasovalo se o tom, Že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva bude 6, tj. starosta a 5

místostarostů.

Pro: 2

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : >—-O\O\l

Návrh usnesení byl schválen.

Bod 10 programu - Volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady městského obvodu

Slezská Ostrava

Pan Bc. Richard Vereš požádal předsedu volební komise, pana Ing. Martina Viduru, aby se ujal řízení

samotných voleb starosty, místostarostů a dalších členů rady.

Pan Ing. Martin Vidura pozdravil zastupitele, připomněl, Že dle schváleného Volebního řádu se 0

kandidátech bude hlasovat veřejně, a to v abecedním pořadí. Následně zahájil volbu starosty,

místostarostů a dalších členů Rady městského obvodu Slezská Ostrava.

Uvedl, Že jako první se bude volit starosta a požádal členy Zastupitelstva městského obvodu Slezská

Ostrava, aby přednesli své návrh kandidátů na starostu městského obvodu Slezská Ostrava.

K přednesení návrhu se přihlásil pan Mgr. J iří Stoch, který uvedl, Že na základě uzavřené koaliční

smlouvy mezi volebními stranami ANO 2011, Ostravak a ODS & NEZAVISLI je navrŽen jediný

kandidát, a to pan Bc. Richard Vereš.

Pan Bc. Richard Vereš s kandidaturou souhlasil.

Pan Ing. Martin Vidura dal hlasovat o kandidátů panu Bc. Richardu Verešovi.

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že pan Bc. Richard Vereš byl zvolen starostou městského

obvodu Slezská Ostrava.

Pan Ing. Martin Vidura poblahopřál ke zvolení panu starostovi Bc. Richardu Verešovi a požádal

vedoucího odboru kanceláře starosty pana Bc. Denise Velčovského, MBA, aby mu předal závěsný

odznak.

Následně předal panu starostovi Bc. Richardu Verešovi slovo.
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Pan starosta Bc. Richard Vereš poděkoval zastupitelům za projevenou důvěru a ujistil je, že jejich

důvěra je pro něj závazkem a vynaloží všechny síly a schopnosti pro další rozvoj městského obvodu.

 

Po krátkém proslovu předal pan starosta opět slovo panu Ing. Martinu Vidurovi.

Pan Ing. Martin Vidura přistoupil k volbě místostarostů, jejichž počet byl stanoven na 5, a požádal

členy zastupitelstva městského obvodu, aby přednesli návrhy kandidátů na místostarosty městského

obvodu Slezská Ostrava.

K přednesení návrhu se přihlásil pan Mgr. Jiří Stoch, který uvedl, Že na základě uzavřené koaliční

smlouvy mezi volebními stranami ANO 2011, Ostravak a ODS & NEZAVISLI byli navržení tito

kandidáti:

pan Ing. Roman Goryczka - Ostravak,

pan Vladimir Lyčka - ANO 2011,

pan Ing. Ondřej Slíva - ANO 2011

pání Dagmar Macháčková - ANO 2011,

pání Ing. Ivona Vaňková - Ostravak.

Všichni navrženi kandidáti s kandidaturou souhlasili.

Pan Ing. Martin Vidura uvedl, že hlasování dle volebního řádu proběhne v abecedním pořadí a dal

hlasovat o kandidátu č. 1, panu Ing. Romanu Goryczkovi.

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlásoval : r—r—ON

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidát č. 1, pan Ing. Roman Goryczka, byl zvolen

místostarostou městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení mu gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura dal hlasovat o kandidátu č. 2, panu Vladimírovi Lyčkovi.

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlásoval : HOOD)

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidát č. 2, pan Vladimír Lyčka, byl zvolen

místostarostou městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení mu gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura dal hlasovat o kandidátce č. 3, pani Bc. Dagmar Macháčkové, MPA.
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Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : HOOD)

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidátka č. 3, paní Bc. Dagmar Macháčková, MPA,

byla zvolena místostarostkou městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení jí gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura dal hlasovat o kandidátů č. 4, panu Ing. Ondřeji Slívovi.

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : HOOD)

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidát č. 4, pan Ing. Ondřej Slíva, byla zvolen

místostarostou městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení mu gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura dal hlasovat o kandidátů č. 5, paní Ing. Ivoně Vaňkové.

Pro: 3

Proti:

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval : HOOD)

Martin Vidura konstatoval, že kandidát č. 5, pani Ing. Ivona Vaňková, byla zvolena

místostarostkou městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení jí gratuloval.

 

Pan Ing. Martin Vidura oznámil zastupitelům, že bude přistoupeno k volbě dalších členů Rady

městského obvodu Slezská Ostrava. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo stanovilo celkový počet

radních ll, starosta a místostarostové již byli zvoleni, zbývá zvolit 5 členů rady.

Pan Ing. Martin Vidura požádal členy zastupitelstva městského obvodu, aby přednesli návrhy

kandidátů na další členy Rady městského obvodu Slezská Ostrava.

K přednesení návrhu se přihlásil pan Mgr. J iří Stoch, který uvedl, Že na základě uzavřené koaliční

smlouvy mezi volebními stranami ANO 2011, Ostravak a ODS & NEZAVISLI byli navržení tito

kandidáti:
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pani Ing. Vlasta Fajtlová - ODS & NEZÁVISLÍ,

pani MUDr. Hana Heráková - ODS & NEZÁVISLÍ,

Pan Alexandr Kuřil - ANO 201 l,

paní Jarmila Pavlaková - ANO 2011,

pan Mgr J iři Stoch - ANO 201 1.

Všichni navrženi kandidáti s kandidaturou souhlasili.

Pan Ing. Martin Vidura nechal hlasovat o kandidátce č. ], paní Ing. Vlastě Fajtlové

Pro: 30

Proti: O

Zdržel se hlasování: 4

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidátka č. 1, pani Ing. Vlasta Fajtlová, byla zvolena

členkou Rady městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení jí gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura nechal hlasovat o kandidátce č. 2, paní MUDr. Haně Herákové

Pro: 3 1

Proti:

Zdržel se hlasování: 3

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidátka č. 2, paní MUDr. Hana Heráková, byla

zvolena členkou Rady městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení jí gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura nechal hlasovat o kandidátu č. 3, panu Alexandru Kuřilovi

Pro: 29

Proti: O

Zdržel se hlasování: 5

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidát č. 3, pan Alexandr Kuřil, byl zvolen členem

Rady městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení mu gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura nechal hlasovat o kandidátce č. 4, paní J armile Pavlakove'

Pro: 30
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Proti: O

Zdržel se hlasování:

Nehlasoval: 1

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidátka č. 4, paní Jarmila Palvaková, byla zvolena

členkou Rady městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení jí gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura nechal hlasovat o kandidátu č. 3, panu Mgr. Bc. Jiřím Stochovi

Pro: 30

Proti: O

Zdržel se hlasování: 4

Pan Ing. Martin Vidura konstatoval, že kandidát č. 3, pan Mgr. Bc. Jiří Stoch, byl zvolen členem

Rady městského obvodu Slezská Ostrava a ke zvolení mu gratuloval.

Pan Ing. Martin Vidura poblahopřál všem členům rady k jejich zvolení a požádal pana starostu Bc.

Richarda Vereše, aby se ujal dalšího řízení zasedání zastupitelstva.

 

Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, Že v rámci tohoto bodu programu je zapotřebí rovněž projednat

svěření zabezpečování konkrétních úkolů starostovi a místostarostům V samostatné působnosti

městského obvodu, ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 a § 83 odst. 1 zakona o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 2/2022, Statut města

Ostravy.

Pan starosta Bc. Richard Vereš navrhl ve vztahu k výše uvedenému, aby starosta a místostarostové

zajišťovali konkrétní úkoly takto.

Zastupitelstvo městského obvodu svěřuje:

a) starostovi panu Bc. Richardu Verešovi

zajišťování úkolů na úsecích

- zastupování městského obvodu navenek,

- zahraničních styků a publicity činnosti orgánů městského obvodu,

- integrovaného záchranného systému, krizového řízení a hospodářskych opatření pro krizové stavy,

- legislativních a právních činností,

- vnitřního a vnějšího kontrolního systému,

- zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

a přímé řízení
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- odboru kanceláře starosty,

- odboru právního,

- útvaru interního auditu;

b) místostarostovi panu Ing. Romanu Goryczkovi

zajišťování úkolů na úsecích

- financí a rozpočtu,

- školství,

- kultúry,

- sportu

a přímé řízení

- odboru financí a rozpočtu,

- odboru školství a kultury;

c) místostarostovi panu Vladimíru Lyčkovi

zajišťování úkolů na úsecích

- investic,

strategického rozvoje,

- dotací a externího financování,

- bezpečnosti

a přímé řízení

- odboru investic a strategického rozvoje;

d) místostarostovi panu Ing. Ondřeji Slívovi

zajišťování úkolů na úsecích

- dopravy,

- životního prostředí,

- hřbitovní správy,

- technické správy budov

a přímé řízení

- odboru dopravy a životního prostředí,

- odboru technické správy,

e) místostarostce paní Bc. Dagmar Macháčkové, MPA

zajišťování úkolů na úsecích

Z apis
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- sociálních věcí,

- sociálně-pravní ochrany dětí,

- prevence kriminality

- hospodářské správy,

- informačních technologií

a přímé řízení

- odboru sociálních věcí,

- odboru hospodářské správy;

f) místostarostce paní Ing. Ivoně Vaňkové

zajišťování úkolů na úsecích

- majetku,

- bydlení,

- územního plánování

a přímé řízení

- odboru územního plánovaní a stavebního řádu;

- odboru majetkového.

Pan Bc. Richard Vereš se dotázal, zda jsou k předloženému návrhu nějaké dotazy nebo připomínky,

nikdo se nehlasil.

Hlasovalo se o tom, aby zastupitelstvo svěřilo starostovi, místostarostům zajišťování konkrétních

úkolů v samostatné působnosti tak, jak bylo navrženo.

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.
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Bod 11 programu - Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době ieho

nepřítomnosti nebo v době kdy starosta nevykonává funkci, a stanovení pořadí zastupování

starosty ostatními místostarosty
 

Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že V rámci tohoto bodu se určí, ve smyslu ustanovení § 104

odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení), V platném znění, zastupování starosty, místostarosty V době

jeho nepřítomnosti nebo V době, kdy starosta nevykonává funkci.

Navrhl, aby zastupitelstvo určilo zastupování starosty takto:

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 pán Ing. Roman Goryczka.

2. určuje,

Že V době nepřítomnosti starosty a místostarosty, který zastupuje starostu V době jeho nepřítomnosti

podle bodu 1), zastupuje starostu á místostarostu V tomto pořadí

pan Vladimír Lyčká

pan Ing. Ondřej Slíva

paní Bc. Dagmar Macháčková, MPA

paní Ing. Ivona Vaňková

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby zastupitelstvo určilo zastupování

starosty tak, jak bylo navrženo:

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.



15/20

Statutární město Ostrava Z , _

městský obvod Slezská Ostrava a I S

rada městského obvodu p

 

Bod 12 programu - Určení zástupu iednotlivah místostarostů v době ieiich nepřítomnosti,

nebo v době kdy místostarostové nevykonávaií funkci
 

Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že dalším bodem programu je určení místostarostů, kteří budou

zastupovat jiné místostarosty V době jejich nepřítomnosti nebo V době, kdy místostarostové

nevykonávají funkci, a to s ohledem na to, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), V

platném znění, neupravuje tuto otázku.

Pan starosta Bc. Richard Vereš navrhl, aby zastupitelstvo určilo zastupování místostarostů takto:

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

určuje

a) mistostarostu 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 místostarosta pan Ing. Ondřej Slíva.

c) místostarostu pana Ing. Ondřeje Slivu V době jeho nepřítomnosti nebo V době, kdy nevykonáVá

funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarosta pan Vladimir Lyčka.

d) mistostarostku paní Bc. Dagmar MacháčkOVou, MPA V době její nepřítomnosti nebo V době, kdy

neVykonáVá funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarosta pan Ing. Ondřej Slíva.

e) mistostarostku pani Ing. IVonu VaňkOVou V době jeji nepřítomnosti nebo V době, kdy nevykonává

funkci, zastupuje, jedná a rozhoduje místostarosta pan Ing. Roman Goryczka.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby zastupitelstvo určilo zastupOVání

místostarostů tak, jak bylo navrženo.

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.
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Bod 13 programu - Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu

Slezská Ostrava, volba ieiich předsedů a dalších členů

Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, Že podle § 84 odst. 2 pism. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, přistoupíme ke zřízení finančního a kontrolního výboru pro volební

období 2022—2026.

Dotázal se, zda má někdo jiný navrh nebo připomínku, nikdo se nehlasil.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní

výbor

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat, byl zřízen finanční a kontrolní výbor.

Dále pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že podle § 118 odst. 2 zákona o obcích je počet členů

výboru vždy lichý a dle § 119 odst. 1 zákona o obcích je nejméně třičlenný. Na základě výše

uvedeného navrhl:

a) počet 9-ti členů finančního výboru

b) počet 9-ti členů kontrolního výboru

Nikdo neměl jiný navrh ani připomínku, pan starosta Bc. Richard Vereš dal o tomto navrhu hlasovat:

a) aby zastupitelstvo stanovilo devítičlenný finanční výbor

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

b) aby zastupitelstvo stanovilo devítičlenný finanční výbor

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

N avrh byl přijat, finanční i kontrolní výbor bude 9-ti členný.
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Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že základě dohody politických klubů si dovolí navrhnout, aby

předsedou finančního Výboru byl zvolen pan Ing. Martin Vidura a dalšími členy finančního Výboru

byli zvoleni:

- paní Petra Šárkova,

- paní Adela Hejtmánková,

- paní Ing. Karin Multanová,

- paní Hana Byrtusová,

- paní Lea Čajanová

- pan Ing. Martin Pučok,

- pan Jaroslav Mlčoch,

- pan Ing. Miroslav Michalík.

Všichni navržení vyjádřili souhlas se svou nominací. Pan starosta Bc. Richard Vereš se dotázal, zda

má někdo něj aký jiný návrh, nikdo se nehlásil.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, aby byl pan Ing. Martin Vidura zvolen

předsedou finančního Výboru.

Pro: 33

Proti:

Zdržel se hlasování: 1

Pan Bc. Richard Vereš konstatoval, že pan Ing. Martin Vidura, byl zvolen předsedou

finančního výboru a ke zvolení mu gratuloval.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, aby členy finančního Výboru byli zvoleni.

- paní Petra Šárkova,

- paní Adela Hejtmánková,

- paní Ing. Karin Multanova,

- pani Hana Byrtusová,

- paní Lea Čajanová

- pan Ing. Martin Pučok,

- pan Jaroslav Mlčoch,

- pan Ing. Miroslav Michalík.

Pro: 33

Proti:

Zdržel se hlasování: 1

Pan Bc. Richard Vereš konstatoval, že členové finančního výboru byli zvoleni a ke zvolení jim

gratuloval.
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Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že základě dohody politických klubů si dovolí navrhnout, aby

předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA a dalšími členy

finančního výboru byli zvoleni:

- pání Mgr. Alžběta Hrachovinová, LL.M.,

- pan Alexandr Kuřil,

- pání Eva Horáková,

- paní Mgr. Kateřina Krenželoková,

- pan Bc. Daniel Filip,

- pan Jaroslav Mlčoch,

- pan Ing. Petr Kudela,

- pání MVDr. Barbora J elonková.

Všichni navržení vyjádřili souhlas se svou nominací. Pan starosta Bc. Richard Vereš se dotázal, zda

má někdo něj aký jiný návrh, nikdo se nehlásil.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, aby byl pan Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA

zvolen předsedou kontrolního výboru.

Pro: 33

Proti:

Zdržel se hlasování: 1

Pan Bc. Richard Vereš konstatoval, že pan Ing. Lubomir Noga, Ph.D., MBA, byl zvolen

předsedou kontrolního výboru a ke zvolení mu gratuloval.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o tom, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni.

- pání Mgr. Alžběta Hrachovinová, LL.M.,

- pan Alexandr Kuřil,

- pání Eva Horáková,

- paní Mgr. Kateřina Krenželoková,

- pan Bc. Daniel Filip,

- pan Jaroslav Mlčoch,

- pan Ing. Petr Kudela,

- pání MVDr. Barbora J elonková.

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Pan Bc. Richard Vereš konstatoval, že členové kontrolního výboru byli zvoleni a ke zvolení jim

gratuloval.
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Bod 14 programu - Návrh paušální částky za hodinu a neivvšší částky, kterou lze iako náhradu

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc

neuvolněnému členovi zastupitelstva MO, který ie podnikaiící fyzickou osobou nebo osobou

nrovozuiící iinou 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 neisou pro výkon své funkce

dlouhodobě uvolněni"

Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že zastupitelé obdrželi materiál se stanovením odměn a náhrad

a zeptal se, zda má někdo dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu, nikdo se nehlásil.

Pan starosta Bc. Richard Vereš dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Pro: 34

Proti: O

Zdržel se hlasování: 0

Návrh usnesení byl přijat.

Bod 15 programu - Organizační záležitosti
 

Pan starosta Bc. Richard Vereš informoval o ustavení politických klubů a že do této chvíle byl

informován o ustavení těchto politických klubů a jejich předsedů:

ANO 2011 — předseda Mgr. Jiří Stoch,

Ostravak — předseda MUDr. Tomáš Pavliská,

Slezská lidem — předsedá Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA,

ODS & NEZÁVISLÍ _ předsedkyně MUDr. Hana Heráková,

Společně pro Slezskou — předsedá Ing. Miroslav Michalík,

Starostové pro Ostravu — předsedkyně MVDr. Barbora J elonková

Dále pán starosta Bc. Richard Vereš konstatoval, že zastupitelé obdrželi na stůl příručku, jak se dostat

na vzdálený přístup k informačním systémům, které budou V tomto volebním období využívat. Jedná

se o přístup k e-mailu a také k materiálům pro jednání Zastupitelstva městského obvodu Slezská

Ostrava, které již budou doručovány výhradně elektronicky.

Také požádal zastupitele o odevzdání vyplněných personálních podkladů, které jim byly předány při

prezenci.

Následně vyzval zastupitele, kteří ještě nebyli vyfoceni, aby se nechali vyfotil ve Slezskoostravské

galerii.
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Bod 16 programu - Závěr

Pan starosta Bc. Richard Vereš uvedl, že příští zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská

Ostrava se bude konat V úterý 6.12.2022 V 10:00 hodin, ato V kulturním domě Heřmanice a že všem

bude předem mailem doručena pozvánka, materiály budou distribuovány prostřednictvím vzdáleného

přístupu.

Zeptal se, zda má někdo nějaký příspěvek do diskuse, nikdo se nehlásil.

Závěrem pan starosta Bc. Richard Vereš poděkoval všem za účast na dnešním zasedání, ještě jednou

poděkoval za projevenou důvěru, všem zvoleným poblahopřál k jejich zvolení a zasedání ukončil.

zapisovatelka

V Ostravě dne: 27.10.2022

Bc. Richard Vereš v.r. Ing. Roman Goryczka v.r.

starosta místostarosta

V Ostravě dne: 27.10.2022 V Ostravě dne: 27.10.2022

Ing. Ivona Vaňková v.r. Jarmila Pavlaková v.r.

ověřovatelka ověřovatelka

V Ostravě dne: 27.10.2022 V Ostravě dne: 27.10.2022
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1. Jednací řád výborů zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava (dále jen 

"výbory") upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a 

způsob práce s přijatými usneseními.  

 
 

Článek 2 

Postavení výboru 
 

1. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava zřizuje výbory v souladu s 

ustanoveními § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění - dále jen "zákon o obcích". 

2. Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva městského obvodu. 

3. Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví § 119 zákona o 

obcích. Ostatním výborům stanoví náplň činnosti a úkoly zastupitelstvo městského 

obvodu. 

4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu městského obvodu. 

5. Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo 

městského obvodu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městského obvodu. 

Výbor si z řad svých členů může zvolit místopředsedu (místopředsedy).  

6. Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo městského obvodu podle potřeby příslušné 

oblasti, ve které vyvíjí svoji činnost. Počet členů výboru je vždy lichý. 

7. Členové výboru jsou vybaveni průkazy člena výboru zastupitelstva městského 

obvodu a při výkonu své funkce jsou oprávněni v rozsahu svěřených úkolů jednat za 

výbor. 

 

 

Článek 3 

Jednání výboru 
 

1. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 

2. Výbor svolává předseda výboru a určuje místo, čas a pořad jednání výboru. 

3. Výbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové 

výboru, příp. vedoucí odborů úřadu městského obvodu. 

4. Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi 

výboru důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záležitosti. 

Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen výboru nemůže za 

nepřítomného člena výboru hlasovat. 
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5. Jednání výboru je neveřejné.  

6. Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si 

může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem 

poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové 

hlasováním. 

7. Jednání výboru řídí jeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídí výbor místopředseda, 

popř. i jiný člen výboru pověřený předsedou. 

8. O účasti na jednání výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem 

každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání výboru. 

9. O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru. Usnesení 

výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru. 

10. Zápis a usnesení z jednání obdrží všichni členové výboru. Nejpozději do 7 dnů po 

skončení jednání výboru musí být zápis předán odboru vnitřních věcí úřadu 

městského obvodu. 

 

 

Článek 4 

Usnesení výboru a hlasování 
 

1. Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů. 

2. Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 

jeho členů. 

3. Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva 

městského obvodu se uvádějí jako příloha materiálu. 

4. Usnesení, stanoviska, závěry nebo náměty výboru vzniklé z jeho vlastní iniciativy 

jsou předkládány zastupitelstvu městského obvodu jako samostatné materiály k 

projednání. Takovýto materiál, zpracovaný ve spolupráci s příslušným odborem, 

předkládá předseda výboru. 

 

Článek 5 

Jiná ustanovení 
 

1. Výbory předkládají 1x za půl roku zastupitelstvu městského obvodu písemnou 

zprávu o své činnosti.  

2. V zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. 

koordinují svou činnost ve věcech společných pro více oblastí. Vyžaduje-li to zájem 

věci, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu městského obvodu 

společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. 
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3. Výbory mohou k projednání úkolů konat podle potřeby společné schůze s příslušným 

výborem zastupitelstva města. O svolání takové schůze rozhoduje předseda výboru, 

po dohodě s předsedou výboru zastupitelstva města. 

4. Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností výboru 

zabezpečují odbory úřadu, jimž byly tyto úkoly svěřeny k zajišťování Organizačním 

řádem ÚMOb Slezská Ostrava. Vedoucí příslušného odboru určí zaměstnance pro 

zajišťování organizačně-technických a administrativních záležitostí činnosti výboru. 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušuje se jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, 

schválený Zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava dne 6. 2. 2003 

usnesením čís. 17/M . 

2. Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava schválilo 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 23.4.2015 usnesením čís. 

0062/ZMOb-Sle/1418/4. 
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