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Usnesení 
1. schůze rady m ěsta 
konané dne 07.11.2018 

čís. 00001/RM1822/1-00003/RM1822/1 

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 

______________________________ 
Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 07.11.2018 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

00001/RM1822/1 RM_M 0 Schválení programu 1. schůze rady města konané 
dne 07.11.2018 

35 

00002/RM1822/1 RM_M 1 Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání 
zastupitelstva města do konce roku 2018 

28 

00003/RM1822/1 RM_M 2 Pověření členů zastupitelstva města 
Ing. Martina Jurošky, Ph.D., pana Vladimíra 
Poláka a Bc. Martina Bednáře k přijímání projevů 
vůle snoubenců, že vstupují do manželství 

21 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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. 

Strana 3/4 
  

RM_M 0 
Schválení programu 1. sch ůze rady m ěsta konané dne 07.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00001/RM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 1. schůze rady města konané dne 07.11.2018 

  
 

RM_M 1 
Návrh termín ů konání sch ůzí rady m ěsta a zasedání zastupitelstva 
města do konce roku 2018 
  
Usnesení číslo: 00002/RM1822/1 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termíny konání  schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města do konce roku 2018 
dle důvodové  zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Pověření členů zastupitelstva m ěsta Ing. Martina Jurošky, Ph.D., 
pana Vladimíra Poláka a Bc. Martina Bedná ře k přijímání projev ů vůle 
snoubenc ů, že vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 00003/RM1822/1 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
  

Ing. Martina Jurošku, Ph.D., pana Vladimíra Poláka a Bc. Martina Bednáře, 
členy Zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevů vůle, že snoubenci spolu vstupují 
do manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy v souladu s ustanovením § 658 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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2) stanoví 
  

aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, členové Zastupitelstva města Ostravy Ing. Martin Juroška, 
Ph.D.,  pan Vladimír Polák a Bc. Martin Bednář užívali při občanských obřadech ve správním 
obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  
 

 

 


