
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

32. schůze rady městského obvodu

konané dne 05.02.2020

0380/RMOb-Pol/1822/32O
:

S
”

0398/RMOb-Pol/1822/32

  I    

Pavel Bochnia Martina/Soustalové

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem (:. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 05.02.2020

Číslo usneseni

0380/RMOb-POI/1822/32

0381 /RMOb—Po|/1 822/32

O382/RMOb-Pol/1822/32

0383/RMOb-Pol/1822/32

O384/RMOb-Pol/1822/32

0385/RMOb-POI/1822/32

0386/RMOb-Pol/1822/32

0387/RMOb-Pol/1822/32

0388/RMOb-Pol/1822/32

0389/RMOb-Pol/1822/32

0390/RMOb-Pol/1822/32

0391/RMOb-Pol/1822/32

0392/RMOb-Pol/1822/32

0393/RMOb—Pol/1822/32

0394/RMOb-Pol/1822/32

0395/RMOb-Pol/1822/32

0396/RMOb-Pol/1822/32

Materiál

RMOb/0037/20

RMOb/0024/20

RMOb/0027/20

RMOb/0028/20

RMOb/0029/20

RMOb/0030/20

RMOb/0031/20

RMOb/0032/20

RMOb/0033/20

RMOb/OO34/20

RMOb/0035/20

RMOb/0036/20

RMOb/0038/20

RMOb/0040/20

RMOb/0041/20

RMOb/OO42/20

RMOb/0043/20

Název

Kontrola usnesení z 30. a 31. rady městského

obvodu

Žádost o zvláštní užívání MK IV. třídy chodník při ul.

Heleny Salichové, dotčen obecní pozemek par. č.

2443, žadatel: Vegacom

Zpráva o výsledcích řádné inventarizace ke dni

31.12.2019

Pozemky pro náhradní výsadbu

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — služebností a dohoda o umístění

stavby — pozemek par. č. 916/1, 911/1 a 787/1 — NNk

přípojka pro pozemek par. č. 3971, (ul. Hraničky)

Pozemky par. č. 2050/1 a 2183 — smlouva o zřízení

služebností, oprávněný: CETIN a.s.

Protipovodňová opatření — Dodatek č. 1 k souhlasu s

dočasným užíváním a vstupem na pozemek

Pronájem pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2,

žadatel: Povodí Odry, státní podnik

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro

provádění staveb s názvem „Stavba č. 1600 přivaděč

DN 500 Záhumenice -— Bělá — rekonstrukce

přívodního řadu, 2. etapa — 2. stavba“ a ,,Stavba č.

1600 přivaděč DN 500 Záhumenice — Bělá —

rekonstrukce přívodního řadu, 2. etapa — 1. stavba“

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Smlouva o zřízení služebností, dotčen obecní

pozemek par. č. 1198/1 (vodovodní přípojka -

Záměr pronajmout část nebytových prostor (část

střechy) na objektu č. p. 592 — ul. 1. května

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3181/20,

k.ú. Polanka nad Odrou a části pozemku par. č.

3073/1, k.ú. Svinov — budoucí dárce:

Moravskoslezský kraj (Správa silnic

Moravskoslezského kraje)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedeni kroniky

Návrh na zahájení zadávacího řízení - veřejná

zakázka malého rozsahu “Stavební úpravy obytného

objektu č.p. 545 (TDS a BOZP)

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem “Polní cesty VPC

31.2 a VPC 31.3"

Ukončení nájemní smlouvy na ples, nájemce -

Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

0397/RMOb-Pol/1822/32 RMOb/OO44/20 Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou

0398/RMOb-Pol/1822/32 RMOb/0039/20 Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0037/20

Kontrola usnesení z 30. a 31. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0380/RMOb-Poll1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 30. a 31. rady městského obvodu.

BMOb/0024/20

Zádost o zvláštní užívání MK IV. třídy chodník při ul. Heleny Salichové, dotčen obecní

pozemek par. č. 2443, žadatel: Vegacom

Usneseni číslo: 0381/RMOb-Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s výměnou zařízení rozvaděče SEK CETIN včetně přípojného vedení, které je umístěno na

pozemku par. č. 2443, v k. ú. Polanka nad Odrou, majitel zařízení CETIN a.s., žadatel: Vegacom

a.s., lČO 25788680, se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.

Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o

povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0027/20

Zpráva o výsledcích řádné inventarizace ke dni 31.12.2019

Usnesení číslo: 0382/RMOb-PoI/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace

majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostravy — městského obvodu Polanka nad

Odrou ke dni 31 .12.2019

2) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace

majetku Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, Heleny

Salichové 816, Ostrava — Polanka nad Odrou ke dni 31 .12.2019

3) ukládá

předložit výsledky provedené inventarizace majetku zřízených příspěvkových organizací a

majetku Statutárního města Ostravy — městského obvodu Polanka nad Odrou Zastupitelstvu

městského obvodu Polanka nad Odrou spolu se závěrečným účtem SMO — městského obvodu

Polanka nad Odrou za rok 2019.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,

OSTRAVA!!!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0028120

Pozemky pro náhradní výsadbu

Usnesení čislo: 0383/RMOb-Pol/1822l32

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

pozemky dle přílohy č.1) tohoto materiálu určeny pro náhradní výsadbu.

Vyřizuje: Bc. Beata Štěpánová, DiS.,

úsek životního prostředí a silničního hospodářství

RMOb/0029/20

Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti

a dohoda o umístění stavby — pozemek par. č. 916/1, 911/1 a 787/1 — NNk

přípojka pro pozemek par. č. 3971, (ul. Hraničky)

Usnesení číslo: 0384/RMOb-PoI/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Pol. nad Odrou č. parc. 3971, příp. NNk“

zpracovanou Pavlem Přichystalem označenou datem 01/2020 za účelem získání územního

souhlasu.

2) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro budouci rodinný dům na pozemku par.

č. 3971, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecních pozemků par. č. 916/1, 911/1

a 787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za

předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě.

Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o

povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

3) rozhodla

Na straně vlastníka pozemků par. č. 916/1, 911/1 a 787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve

smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto

usneseni

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem č, 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/OO30/20

Pozemky par. č. 2050/1 a 2183 — smlouva o zřízení služebnosti, oprávněný:

CETIN a.s.

Usnesení číslo: 0385/RMOb—Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně vlastníka o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemků par. č.

2150/1 a 2183, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu umístění a provozování

komunikačního vedení, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem: Českomoravská

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3429-210/2019 ze dne

29.08.2019. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč,

plus DPH v zákonné výši.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0031/20

Protipovodňová opatření — Dodatek č. 1 k souhlasu s dočasným užíváním a vstupem na

pozemek

Usnesení číslo: 0386/RMOb-Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s dočasným užíváním a vstupy na pozemky par. č. 30/2, 31/2, 31/3, 32/2, 1104/1, 1105, 1170/3,

1198/2, 1575/1, 1631/2, 1695/1, 1713/1, 1725/3, 1725/12, 1736/1, 3175/130, 3183/3, 3184/8 a

3185/9, vše k. ú. Polanka nad Odrou v rámci stavby s názvem „Protipovodňová opatření na

vodním toku Polančíce pro zástavbu Polanky nad Odrou“, investorem stavby: Povodí Odry,

státní podnik, se sídlem: Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava — Moravská Ostrava

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu Dodatku č. 1 k souhlasu s dočasným užíváním a vstupem na pozemky dle

bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

RMOb/0032/20

Pronájem pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2, žadatel: Povodí Odry, státní podnik

Usnesení číslo: 0387/RMOb-Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu pozemku par. č. 62/2, výměry 155 m2, orná půda, za účelem vjezdu vozidel na

staveniště stavby s názvem „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančíce pro zástavbu

Polanky nad Odrou 5578“, na dobu určitou s 30 denní výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši

90,- Kč/m2/rok, nájemce: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem: Varenská 3101/49, 702 00

Ostrava — Moravská Ostrava.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0033/20

Zádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění staveb s názvem „Stavba č. 1600

přivaděč DN 500 Záhumenice — Bělá — rekonstrukce přívodního řadu, 2. etapa — 2. stavba“ a

„Stavba č. 1600 přivaděč DN 500 Záhumenice — Bělá — rekonstrukce přívodního řadu, 2. etapa

— 1. stavba“

Usnesení číslo: 0388/RMOb-Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. P. Turkovou označenou datem 02/2020 s

názvem akce „Stavba č. 1600 přivaděč DN 500 Záhumenice — Bělá — rekonstrukce přívodního

řadu, 2. etapa — 1. stavba“ za účelem vydání stavebního povolení v podrobnosti prováděcí

dokumentace (DSP+DPS).

2) souhlasí

s projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. P. Turkovou označenou datem 02/2020 s

názvem akce „Stavba č. 1600 přivaděč DN 500 Záhumenice — Bělá — rekonstrukce přívodního

řadu, 2. etapa — 2. stavba“ za účelem vydání stavebního povolení v podrobnosti prováděcí

dokumentace (DSP+DPS).

3) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0034/20

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Usneseni čislo: 0389/RMOb-Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 112020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,

OSTRAVA!!!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0035/20

Mebnosti, dotčen obecní pozemek par. č. 1198/1 (vodovodní přípojka —

Usneseni číslo: 0390/RMOb-Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k části

pozemku par. č. 1198/1, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění a

provozování zařízení vodovodní přípojky a právu vstupovat na uvedené ozemk za účelem

zřízení, umístění a provozování, ve prospěchoprávněnýchzů

—

_, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3462-3/2020 ze dne 23.01.2020.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2.420,- Kč, včetně

DPH

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0036l20

Záměr pronajmout část nebytových prostor (část střechy) na objektu č. p. 592 — ul. 1. května

Usneseni číslo: 0391/RMOb-Pol/1822l32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru na straně pronajímatele o pronájmu nebytových prostor (části střechy) na objektu č.

p. 592 na ul. 1. května, v Ostravě — Polance nad Odrou, za účelem umístění technického

zařízení pro radiový odečet měřidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za

nájemné ve výši 6.700,- Kč/rok s připočtením daně z přidané hodnoty.

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0038/20

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 3181/20, k.ú. Polanka nad Odrou a části

pozemku par. č. 3073/1, k.ú. Svinov — budouci dárce: Moravskoslezský kraj

(Správa silnic Moravskoslezského kraje)

Usnesení čislo: 0392/RMOb-Poll1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

na straně budoucího obdarovaného bezúplatné nabytí část pozemku par. č. 3181/20, výměry

cca 87 m2, v k.ú. Polanka nad Odrou a části pozemku par. č. 3073/1, výměry cca 38 m2, v k.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

ú. Svinov, za účelem rozšíření MK ul. Příměstská a výstavby chodniku v rámci stavby s názvem

„Rozšíření MK Příměstská + chodník“, od budoucího dárce Moravskoslezský kraj, se sídlem:

28. října 117, Ostrava, jenž je zastoupen Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou

organizací (SSMSK), se sídlem: Úprkova 795/1, 702 00, Ostrava — Přívoz

2) ukládá

zajistit stanovisko Rady města Ostravy a poslat žádost SSMSK.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0040/20

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení kroniky

Usneseni číslo: 0393/RMOb—Pol/1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vedení kroniky dle přílohy č. 2) tohoto materiálu

2) zplňomocňuje

starostu MOb k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o vedení kroniky.

RMOb/0041I20

Návrh na zahájení zadávacího řízení - veřejná zakázka malého rozsahu

“Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 (TDS a BOZP)

Usnesení číslo: 0394/RMOb-Poll1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

“Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 (TDS a BOZP)! v rozsahu předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 17.02.2020 v 9:00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o námitkách.

Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/6379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/OO42/20

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Polní

cesty VPC 31.2 a VPC 31.3"

Usneseni číslo: 0395IRMOb-Poll1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

stavby s názvem “Polní cesty VPC 31.2 a VPC 31.3“ v rozsahu předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovní komisi pro kontrolu úplnostipodaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 17.02.2020 v 9:30 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

souvisejícíchs touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvya rozhodnutí o námitkách.

Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/OO43/20

Ukončení nájemní smlouvy na ples, nájemce - Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0396/RMOb—Poll1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele o výpovědi smlouvy o nájmu evid. č. SOO481/2019/Kub. ze dne

19.12.2019, a to dohodou o skončení nájmu, která byla uzavřena s nájemcem Fotbalový klub

SK Polanka nad Odrou, se sídlem: Heleny Salichové 1178, 725 25 Ostrava — Polanka nad

Odrou, zastoupený Bc. Radovanem Řehulkou.

Výpověď smlouvy o nájmu je dohodou k 05.02.2020

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o skončení nájmu dle bodu

1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0044/20 „ „

Souhlas s přijetím daru pro ZS a MS Polanka nad Odrou

Usneseni čislo: 0397/RMOb-Pol/1822I32

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím daru ve výši 2420 Kč ve formě hraček od společnosti RAPPA s.r.o., za Humny 1082,

725 25 Ostrava, IČ: 15502236

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracováni osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) ukládá „

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MS Polanka nad Odrou.

RMOb/0039l20

lnformace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usnesení čislo: 0398/RMOb-Poll1822/32

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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