
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

53. schůze rady městského obvodu

konané dne 04.11.2020

0615/RMOb-Poll1822/53O
<

.
m
‘

0633/RMOb-PoI/1822/53

  
  

Pavel Bochnía Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich udaíu 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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 04.11.2020

Číslo usnesení

0615/RMOb-POI/1822/53

0616/RMOb-POI/1822/53

0617/RMOb-POI/1822/53

0618/RMOb-POI/1822/53

0619/RMOb-POI/1822/53

0620/RMOb-POI/1822/53

0621/RMOb-POI/1822/53

O622/RMOb-Pol/1822/53

0623/RMOb—Pol/1822/53

O624/RMOb-Pol/1822/53

0625/RMOb-POI/1822/53

0626/RMOb-Pol/1822/53

0627/RMOb-Pol/1822/53

O628/RMOb-Pol/1822/53

0629/RMOb-POI/1822/53

OGBO/RMOb-Pol/1822/53

0631/RMOb-POI/1822/53

0632/RMOb-POI/1822/53

0633/RMOb-Poll1822/53

Materiál

RMOb/0273/2O

RMOb/0254/20

RMOb/O264/20

RMOb/0265/20

RMOb/0266/20

RMOb/0267/20

RMOb/0268/20

RMOb/O269/20

RMOb/O270/20

RMOb/0271/20

RMOb/0272/20

RMOb/0274/20

RMOb/0275/20

RMOb/0277/20

RMOb/0278/20

RMOb/0279/20

RMOb/0280/20

RMOb/0281/20

RMOb/0276/20

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: '

sjezd do pozemku par. č. 3185/6, žadatelů

_

Název

Kontrola usnesení z 52. rady městského obvodu
v

Pronájem části pozemku par. č. 4288 k v budování

parkovacího stání -žadatelzú

Žádost o svěření pozemku par. č. 3894/3

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní

pozemek par. č. 311/2 (vodovodni přípojka - ul.

Dvorkovská)

Podklady pro zpracování Nové konce ce b dlení

Předchozí souhlas pronajímateleů

Smlouva o právu provést stavbu na obecním

pozemku par. č. 550, 644/4 — stavebník:—

: zpevněný sjezd a

vodovodni přípojka

Smlouva o právu provést stavbu na obecním

pozemku par. č. 3185/16 — stavebník:

stavba: vodovodní přípojka

Pozemky par. č. 3185/4 a 3185/5 - věcné břemeno

NNk přípojka (ČEZ —_

Smlouva o právu provést stavbu — zpevněný sjezd,

kanalizační, plynovodní a vodovodni přípojky do

obecního pozemku par. č. 484/1 — žadatel:

Schválení plánu zimní údržby na období 1. 11. 2020

— 31. 03. 2021

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

Změna odpisověho plánu ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace

Souhlas se svěřením kompetence drážního úřadu

Magistrátu města Ostrava

Předchozí souhlas pronajímatele, nájemce:-

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení VB, dotčený

pozemek par. č. 3184/9 — přípojka NNk pro

společnost PAMUKALE s.r.o. (ČEZ Distribuce a.s.)

Záměr pronájmu osmi bytových jednotek

podporovaných pečovatelských bytů, o velikosti

2+kk a 1+kk, v 1.NP a 2.NP

Informace starosty a ostatních radních o dění v

méstském obvodu

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 (:. 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/0273l20

Kontrola usneseni z 52. rady městského obvodu

Usneseni čislo: OG15/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 52. rady městského obvodu.

RMOb/0254/20

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný sjezd do pozemku par. č. 3185/6,

žadatel:

Usnesení čislo: 0616/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s úpravou části MK IV. třídy pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku par. č.

595/1 do obecního pozemku par. č. 3185/6, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel:—

—

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/O264/20

Pronájem části pozemku par. č. 4288 k vybudování parkovacího stání — žadatel—

Usneseni číslo: 0617IRMOb-Poll1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) zamítá

žádost o pronájem části pozemku par. č. 4288, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.

Polanka nad Odrou, za účelem stání osobního vozidla, žadatel:_

2) nesouhlasí

s umístěním části zpevněné plochy a s umístěním přístřešku za účelem parkování

automobilu| do obecního iozemku iar. č. 4288| v k. ú. Polanka nad Odrou žadatel:-

3) ukládá

sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanky nad Odrou žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 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

BMOb/0265l20

Zádost o svěření pozemku par. č. 3894/3

Usneseni číslo: 0618/RMOb-Poll1822l53

Rada městského obvodu Polanka

1) žádá

statutární město Ostrava 0 svěření pozemku par. č. 3894/3, ostatní plocha, ostatní

komunikace, výměry 18 m2, který vznikne z části původního pozemku par. č. 3894/2, lesní

pozemek, výměry 400 m2 na základě geometrického plánu č. 3527-4116055/2020, v k.ú.

Polanka nad Odrou, do majetkové správy městského obvodu Polanka nad Odrou

2) ukládá

postoupit žádost statutárnímu městu Ostrava.

Vyřizuje: lng, Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0266/20

Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní pozemek par. č. 311/2 (vodovodní přípojka -

ul. Dvorkovská)

Usnesení číslo: 0619IRMOb-Poll1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

části pozemku par. č. 311/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení,

umístění a provozování zařízení vodovodní přípojky a právu vstupovat na uvedené ozemky

  

 

geometrického plánu č. 3486-226/2020 ze dne 07.07.2020.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 121,- Kč včetně DPH.

2) zplňomocňuje

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

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0267/20

Podklady pro zpracování Nové koncepce bydlení

Usnesení číslo: 0620IRMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

dopis Mgr. Radima Babince ze dne 20.10.2020 pod číslem jednacím SMD/607833/20/MJ/Str.

ohledně poskytnutí podkladů pro zpracování dokumentu Nové koncepce bydlení SMO

2) stanovuje

minimální počet obecních bytů 18 v městském obvodě Polanka nad Odrou do roku 2025

3) stanovuje

minimální počet obecních bytů 18 v městském obvodě Polanka nad Odrou do roku 2035

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 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

4) ukládá

sdělit stanovené počty bytovéhofondu—a SMO.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0268120

Předchozí souhlas pronajímatele(nájemce—

Usneseni čislo: 0621IRMOb-Poll1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost

2) vydává

předchozí souhlas k žádosti_ohledně užívání ordinace v budově č.p.

545 na ul. 1. května, v 1.NP třetí osobou ato—

_ , která bude prostory sloužící k podnikání využívat 1 x týdně v odpoledních

hodinách, pro konzultační službu v oboru neurologie

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0269/20

Smlouva o irávu provést stavbu na obecním pozemku par. č. 550, 644/4 - stavebník:_

stavba: zpevněný sjezd a vodovodní přípojka

Usnesení číslo: 0622/RMOb-PoI/1822/53

Rada méstského obvodu Polanka

1) souhlasi

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 546, v k.ú. Polanka nad Odrou

k MK Ill. třídy — ul. K Pile na pozemku par. č. 550 dle § 10 odst. 4 pism. 4 b) zékona o

pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel:

_za předpokladu že do

rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevně překážky vyšší než 0,7 m

2) souhlasi

s umístěním části vodovodní přípojky a vjezdu pro napojeni budoucího rodinného domu na

pozemku par. č. 546, v k.ú. Polanka nad Odrou, do obecních pozemků par. č. 550 a 644/4, v

k. ú. Polanka nad Odrou, investor:

—Ostrava a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu, že po

dokončení vodovodní přípojky bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.

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. 550 a 644/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

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 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

4) zplňomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0270/20

Smlouva o právu provést stavbu na obecním pozemku par. č. 3185/16 — stavebník-

stavba: vodovodní přípojka

Usnesení číslo: 0623/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části vodovodní přípojky pro napojení mobilhomu umístěného na pozemku par.

č. 101/2, v k.ú. Polanka nad Odrou, do obecního pozemku par. č. 3185/16, v k. ú. Polanka

nad Odrou,investor_a se vstupem do

tohoto pozemku za účelem realizace.

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

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3185/16, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy

o umístění části cizi stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

RMOb/0271/20 .

Pozemky par. č. 3185/4 a 3185/5 — vécné břemeno NNk přípojka (cez_

Usnesení čislo: 0624/RMOb—Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

části pozemků par. č. 3185/4 a 3185/6, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu

zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení

NNk a právu vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízení, umístění a provozování, ve

prospěch oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu

dle geometrického plánu č. 3530-581/2018 ze dne 23.09.2020. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 4.356,- Kč, včetně DPH

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 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

RMOb10272/20

Smlouva o právu provést stavbu — zpevněný sjezd, kanalizační, plynovodní a vodovodni

přípojky do obecního pozemku par. č. 484/1 — žadatel:_

Usneseni číslo: 0625/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části zpevněného sjezdu, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a plynovodní

přípojky pro napojení budoucího rodinného domu na pozemcích par. č. 475 a 474 do

obecního pozemku par. č. 484/1, vše k. ú. Polanka nad Odrou, investo—

w,a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

za předpokladu, že po dokončení vodovodni přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní

přípojky bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 484/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0274/20

Schválení plánu zimní údržby na období 1. 11. 2020 — 31. 03. 2021

Usnesení číslo: 0626/RMOb-Pol/1822l53

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

předložený plán zimní údržby místních komunikací na území SMO, Městského obvodu

Polanka nad Odrou na období od O1. 11. 2020 do 31. 03. 2021, v rozsahu předloženého

návrhu

2) ukládá

předložit schválený plán zimní údržby místních komunikací odboru dopravy Magistrátu města

Ostravy, a v zimním období dbát na plnění povinností dle tohoto schváleného plánu.

Zodp. Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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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POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0275/20 „ _

Výroční zpráva ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usneseni číslo: 0627/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

výroční zprávu ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, se sídlem H. Salichové

816, 725 25 Polanka nad Odrou.

RMOb/0277120 . „

Změna odpisového plánu ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková

organizace

Usneseni čislo: 0628/RMOb-Poll1822/53

Rada méstského obvodu Polanka

1) schvaluje

zménu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou na rok 2020

dle předloženého návrhu

2) ukládá

seznámit vedení ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace s výše uvedeným

usnesením.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0278/20

Souhlas se svěřením kompetence drážního úřadu Magistrátu města Ostrava

Usnesení číslo: 0629/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádost SMO - magistrát, odboru dopravy ve věci udělení souhlasu se svěřením kompetence

drážního úřadu magistrátu města Ostrava

2) souhlasí

v souladu s § 139 odst. 3 zákona o obcích se svěřením kompetence drážního správního

úřadu magistrátu města Ostrava

3) ukládá

sdělit stanovisko magistrátu města Ostravy - odboru dopravy.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková,

tajemnice

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! !!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMObI0279/20

Předchozí souhlas pronajímatele, nájemce—

Usnesení číslo: 0630/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

iédost_

označenou datem 28.10.2020.

2) vydává

předchozí souhlas k žádosti_ohledně užívání prostor č. 128 a nutných

prostor sloužících ke vstupu do provozovny v budově č. p. 701 na ul Molákova, Michalu

Strokovi, se sídlem Podroužkova 1687/19, Ostrava- Poruba, 708 00, IČO 09138498, který

bude prostor sloužící k podnikání dlouhodobě využívat k přípravě a distribuci pizzy a dalších

produktů

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/OZBOIZO

Zádost o uzavření smlouvy o zřízení VB, dotčený pozemek par. č. 3184/9 - přípojka NNk

pro společnost PAMUKALE s.r.o. (CEZ Distribuce a.s.)

Usneseni číslo: 0631/RMOb-Poll1822/53

Rada méstského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

části pozemku par. č. 3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení,

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk a

právu vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízení, umístění a provozování, ve

prospěch oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu

dle geometrického plánu č. 3491 -703129l2020 ze dne 29.09.2020. Služebnost se zřizuje na

dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1 815,- Kč, včetně DPH

2) zplňomocňuje

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

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracovanim osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni

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

OSTRAVA!!!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0281120

Záměr pronájmu osmi bytových jednotek podporovaných pečovatelských bytů, o velikosti

2+kk a 1+kk, v 1.NP a 2.NP

Usneseni čislo: 0632/RMOb-Pol/1822/53

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 1 v 1NP ve vlastnictví SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 44,59 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 let s ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva roky

2) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 2 v 1NP ve vlastnictví SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 43,00 m2, na adrese: 1.kvétna 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2 na dobu 2 lets ujednáním o obnovování

nájmu nejvíce o dva roky

3) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 3 v 1NP ve vlastnictví SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 47,28 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 let s ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva roky

4) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 4 v 1NP ve vlastnictví SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 48,31 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava—

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 lets ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva roky

5) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 5 v 2NP ve vlastnictvi SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 47,47 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava—

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 lets ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva roky

6) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 6 v 2NP ve vlastnictví SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 48,22 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 lets ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva roky

7) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 7 v 2NP ve vlastnictvi SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 47,86 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 let s ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva roky

8) rozhodla

o záměru pronájmu pečovatelského bytu č. 8 v 2NP ve vlastnictvi SMO, svěřený městskému

obvodu Polanka nad Odrou, výměry 47,93 m2, na adrese: 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 64,70 Kč/m2, na dobu 2 lets ujednáním o

obnovování nájmu nejvíce o dva

roky

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.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

9) ukládá

zveřejnit záměry na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

tohoto usnesení.

Zodp. Iveta Matulová, odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0276/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0633/RMOb-Poll1822l53

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 zékonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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