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Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 21.02.2019

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0026/ZMOb-Mich/1822/3 ZMOb/0003/19 Schválení programu zasedání
0027/ZMOb-Mich/1822/3 ZMOb/0004/19 Určení ověřovatelů zápisu
0028/ZMOb-Mich/1822/3 ZMOb/0005/19 Zpráva ověřovatelů zápisu
0029/ZMOb-Mich/1822/3 ZMOb/0006/19 Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu
0030/ZMOb-Mich/1822/3 ZMOb/0002/19 Oprava rozpočtu 2019
0031/ZMOb-Mich/1822/3 ZMOb/0007/19 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu MOb

Michálkovice z Programu na podporu kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit v roce 2019

 

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 Michálkovice
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
ZMOb/0003/19
Schválení programu zasedání
 
Usnesení číslo: 0026/ZMOb-Mich/1822/3
Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice

1) schvaluje
 program 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice
 
 
ZMOb/0004/19
Určení ověřovatelů zápisu
 
Usnesení číslo: 0027/ZMOb-Mich/1822/3
Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice

1) rozhodlo
 určit ověřovateli zápisu 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice:

1) Ing. Petra Mahdala,

2) Petra Polacha.
 
 
ZMOb/0005/19
Zpráva ověřovatelů zápisu
 
Usnesení číslo: 0028/ZMOb-Mich/1822/3
Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice
 
 
ZMOb/0006/19
Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0029/ZMOb-Mich/1822/3
Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice

1) se seznámilo
 se Zprávou o činnosti orgánů městského obvodu mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva městského

obvodu
 
 
ZMOb/0002/19
Oprava rozpočtu 2019
 
Usnesení číslo: 0030/ZMOb-Mich/1822/3
Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice

1) schvaluje
 opravy rozpočtu městského obvodu Michálkovice na rok 2019, kterými se

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 Michálkovice
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 •  sníží příjmy  pol. 4112                                                o  70.000,- Kč
 •  sníží výdaje  na § 6409 položka 5901                        o  70.000,- Kč

 •  sníží výdaje  na § 5212 položka 5901                         o  34.000,- Kč
 •  zvýší výdaje  na § 5213 položka 5903                        o  34.000,- Kč

 
 

Vyřizuje: Yveta Bučková, T: 28.02.2018
Účetní

 
ZMOb/0007/19
Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu MOb Michálkovice z Programu na podporu
kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2019
 
Usnesení číslo: 0031/ZMOb-Mich/1822/3
Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice

1) rozhodlo
 o poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Michálkovice  pro rok 2019 dle vyhlášeného

Programu městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových
aktivit v roce 2019 v souladu s přílohou č. 1 tohoto materiálu, dle sloupce: "Návrh výše dotace".

 
2) schvaluje
 znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavírána s příjemci dotace dle

přílohy č. 2 tohoto materiálu.
 
3) pověřuje
 starostu městského obvodu Michálkovice

k podpisu smluv v souladu s bodem 1) a 2) tohoto usnesení.
 

Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: 29.03.2019
referent sociálních věcí a kultury

 

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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