
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

73. schůze rady městského obvodu

konané dne 25.08.2021

0835/RMOb-Pol/1822/73O
<

S
”

0854IRMOb-PoI/1822/73

  
 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

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

směrnice SSME/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

Usneseni

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 25.08.2021

Číslo usnesení

0835/RMOb-Pol/1822/73

0836/RMOb-Pol/1822/73

0837/RMOb-Pol/1822/73

0838/RMOb-Pol/1 822/73

O839/RMOb-Pol/1822/73

0840/RMOb-Pol/1822/73

0841/RMOb-Pol/1822/73

0842/RMOb-Pol/1822/73

0843/RMOb-Pol/1 822/73

0844/RMOb-Pol/1822/73

0845/RMOb-Pol/1822/73

0846/RMOb-Poll1822/73

0847/RMOb-Pol/1822/73

0848/RMOb-Pol/1 822/73

Materiál

RMOb/0161/21

RMOb/0155/21

RMOb/0156/21

RMOb/0158/21

RMOb/0159/21

RMOb/O160l21

RMOb/O163/21

RMOb/0164/21

RMOb/O162/21

RMOb/0165/21

RMOb/0166/21

RMOb/O167/21

RMOb/O157/21

RMOb/0168/21

Název

Kontrola usnesení ze 72. rady městského obvodu

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku - kanalizační přípojka pro

rodinný dům, ul. 1. května, par. č. 3185/5 ostatní

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby

v obecním pozemku — vodovodní a kanalizační

přípojka, ul. Za Podjezdem, par. č. 2183 ostatní

plocha, jiná plocha, v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava

Návrh na ukončení smluvního vztahu se

společností OTIS a.s., se sídlem J. Opletala

3506/45, 690 02 Břeclav 2 na poskytování

servisních prohlídek výtahu v Domě Pokojného

Stáří

Návrh řešení odstranění extrémních teplot v

podkrovních bytech Domu Pokojného Stáří

Žádost o úpravu termínu konání turnaje „Polanka

CUP 2021“ ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí

finanční dotace z rozpočtu statutárního města

Ostrava — městského obvodu Polanka nad Odrou

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke

stavbě s názvem „Rekonstrukce VO Hraničky

(nadzemní rozvod) v Polanka nad Odrou, obec

Ostrava

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a

souhlas se stavebním záměrem ke stavbě s

názvem „Rekonstrukce VO Hraničky (rozvod v

zemi)“ — uložení kabelového rozvodu na pozemku

par č. 860/1, par č. 911/1 a par. č. 915/15, vše v

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Návrh obecně závazné vyhlášky upravující regulaci

provozní hostinských provozoven na území SMO

Návrh dodatku č. 20/2021 ke smlouvě o výpůjčce

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-

06/2021

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu

Městského obvodu Polanka nad Odrou rok 2022 a

střednědobého výhledu na období 2023 — 2025

Program pro poskytovaní dotací pro 2022

Rozpočtové opatření č. 14/2021

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

směrnice 95/4G/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracováni osobnich údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

0849/RMOb-Pol/1 822/73

0850/RMOb-Pol/1822/73

0851/RMOb-Pol/1822/73

0852/RMOb-Pol/1 822/73

0853/RMOb-Pol/1822/73

0854/RMOb-Pol/1822/73

RMOb/O169/21

RMOb/O170/21

RMOb/O171/21

RMOb/0173/21

RMOb/O172/21

RMOb/0174/21

Usneseni

Rozpočtové opatření č. 15/2021

Rozpočtové opatření č. 16/2021

Rozpočtové opatření č. 17/2021

Plán činnosti RMOb a ZMOb na ". pololetí roku

2021

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0161/21

Kontrola usnesení ze 72. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0835/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

bere na vědomí kontrolu usnesení ze 72. rady městského obvodu ze dne 30.7.2021 .

RMOb/0155I21

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku -

kanalizační přípojka pro rodinný dům, ul. 1. května, par. č. 3185/5 ostatní

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usneseni číslo: 0836/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost—o souhlas s

umístěním kanalizační přípojky pro napojení rodinného domu na pozemcích par. č. 1007

zastavěná plocha a nádvoří do obecního pozemku par. č. 3185/5 ostatni plocha, ostatni

komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky pro napojení rodinného domu č. p. 509/95, na pozemcích

par. č. 1007 zastavěná plocha a nádvoří do obecního pozemku par. č. 3185/5 ostatní Iocha

ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, investor:*

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

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 3185/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění částí cizí stavby, dle

předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

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

usnesení.

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

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

RMOb/O156/21

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku -

vodovodní a kanalizační přípojka, uI. Za Podjezdem, par. č. 2183 ostatní

plocha, jiná plocha, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0837IRMOb-Poll1822l73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

iédostWosouhlas s

umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro zahradu, na pozemcích par. č. 2220/2

zahrada do obecního pozemku par. č. 2183 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky pro zahradu na pozemcích par. č. 2220/2

zahrada do obecního pozemku par. č. 2183 ostatní Iocha 'iná locha, vše v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava,investorm

*, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu, že po dokončení

kanalizační přípojky bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2183 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miříjovská,

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/0158/21

Návrh na ukončení smluvního vztahu se společností OTIS a.s., se sídlem J.

Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 2 na poskytování servisních prohlídek výtahu

v Domě Pokojného Stáří

Usnesení číslo: 0838/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

ukončit smluvní vztah se společností OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02

Břeclav 2, IČ: 423 24 254, číslo smlouvy S-34/2016 /Mih ze dne 15.4.2016

2) zplnomocňuje

k podpisu starostu výpovědi smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

zajistit úkony spojené s ukončením smluvního vztahu.

Zodp.: Iveta Matulová-referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O159/21

Návrh řešení odstranění extrémních teplot v podkrovních bytech Domu

Pokojného Stáří

Usneseni číslo: 0839/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

3) nesouhlasí

s návrhem ve věci řešení extrémních teplot v podkrovních bytech Domu Pokojného Stáří a to

zpracováním projektové dokumentace s napojením klimatizace v podkrovních bytech

4) ukládá

sdělit stanovisko žadatelům

RMOb/O160/21

Žádost o úpravu termínu konání turnaje „Polanka CUP 2021“ ve veřejnoprávní

smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava —

městského obvodu Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0840/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost SK Házená Polanka nad Odrou, z.s., IČ 041 03 734, se sídlem Molákova 701/1, 725

25 Ostrava — Polanka nad Odrou, zastoupená lng. Jaromírem Friedlem, předsedou, o úpravě

termínu konaní turnaje „Polanka CUP 2021“ ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční

dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Polanka nad Odrou

2) souhlasí

s úpravou termínu konání turnaje „Polanka CUP 2021“ ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí

V souladu s nařlzenlm EU 20161679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnlch 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

finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Polanka nad

Odrou

3) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu

statutárního města Ostrava — městského obvodu Polanka nad Odrou

4) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Dodatku č. 1 dle bodu č.3 tohoto

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0163IZ1

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě s názvem

„Rekonstrukce V0 Hraničky (nadzemní rozvod) v Polanka nad Odrou, obec

Ostrava

Usnesení čislo: 0841/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti PTD Muchová, s.r.o., IČ 277 67 931, se sídlem Olešní 313/14, Muglinov,

712 00 Ostrava 0 vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby s názvem

“Rekonstrukce VO Hraničky (nadzemní rozvod)“, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2) souhlasí

s projektovou dokumentaci ke stavbě s názvem “ Rekonstrukce VO Hraničky (nadzemní

rozvod)“, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0164/21

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas se stavebním

záměrem ke stavbě s názvem „Rekonstrukce VO Hraničky (rozvod v zemi)“ —

uložení kabelového rozvodu na pozemku par č. 860/1, par č. 911/1 a par. č.

915/15, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení číslo: 0842/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti PTD Muchová, s.r.o., IČ 277 67 931, se sídlem Olešní 313/14, Muglinov,

712 00 Ostrava o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a souhlas se stavebním

záměrem stavby s názvem “Rekonstrukce VO Hraničky (rozvod v zemi)“

2) souhlasi

s projektovou dokumentaci a souhlasí se stavebním záměrem stavby s názvem

„Rekonstrukce VO Hraničky (rozvod v zemi)“

3) souhlasi

s uložením kabelového rozvodu veřejného osvětlení v zemi a umístění zemničů NN

nadzemního kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemcích par. č. 860/1, ostatní

plocha, ostatní komunikace, par. č. 911/1 ostatní a par. č. 915/15, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava a se vstupem do těchto pozemků za účelem realizace

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská, T: 15.09.2021

referent majetku

RMOb/0162/21

Návrh obecně závazné vyhlášky upravující regulaci provozní hostinských

provozoven na území SMO

Usneseni číslo: 0843/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

návrh obecně závazné vyhlášky upravující regulaci provozní doby hostinských provozoven na

území SMO

2) souhlasí

s předloženým návrhem OZV č.../2021 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, bez

požadavku na zapracování omezeni provozní doby pro restaurační zařízení na území

městského obvodu Polanka nad Odrou.

RMOb/0165/21

Návrh dodatku č. 20/2021 ke smlouvě o výpůjčce

Usnesení číslo: 0844/RMOb-PoI/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s návrhem dodatku č. 20/2021 ke „Smlouvě o výpůjčce“, evid. č. 800171/2018 a

aktualizovanými seznamy vypůjčeného majetku, půjčitel: ČR - Hasičský záchranný sbor

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

směmice 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

Moravskoslezského kraje, IČ 708 84 561, se sídlem Výškovická 40, 700 44 Ostrava — Zábřeh,

zastoupený plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Dodatku č. 20/2021 dle bodu č.1

tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0166/21

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-06/2021

Usnesení číslo: 0845IRMOb-PoI/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu

Polanka nad Odrou za období 01-06/2021

2) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Pavel Bochnia,

starosta

RMOb/0167/21

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Městského obvodu Polanka nad

Odrou rok 2022 a střednědobého výhledu na období 2023 - 2025

Usnesení číslo: 0846/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 — 2025

2) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit zásady pro sestavování návrhu

rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2022 a střednědobého výhledu

rozpočtu na období 2023 - 2025

3) ukládá

předložit zásady na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

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/0157/21

Program pro poskytovaní dotací pro 2022

Usnesení číslo: 0847/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a schválenými Zásadami pro

rozdělování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad

Odrou, schválit Program pro poskytování dotací spolu s lhůtou podání žádostí do 31.01.2022

2) ukládá

postoupit na nejbližší jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Květoslava Mířijovská,

referent majetku

RMOb/0168/21

Rozpočtové opatření č. 14/2021

Usnesení číslo: 0848/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 14/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 14/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2021

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0169/21

Rozpočtové opatření č. 15/2021

Usnesení číslo: 0849/RMOb-Poll1822l73

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 15/2021 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 15/2021 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou.

V souladu s nařízenlm 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

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0170/21

Rozpočtové opatření č. 16/2021

Usnesení číslo: 0850/RMOb-Poll1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schvélit rozpočtové opatření č. 16/2021 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 16/2021 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0171/21

Rozpočtové opatření č. 17/2021

Usnesení číslo: 0851/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 17/2021 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 17/2021 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0173/21

Plán činnosti RMOb a ZMOb na II. pololeti roku 2021

Usneseni číslo: 0852/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

plán činnosti RMOb a ZMOb na ll. pololeti roku 2021 dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0172/21

Informace starosty a ostatnich 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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení číslo: 0853/RMOb-Pol/1822/73

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

RMOb/0174121

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanoveni koeficientu pro výpočet daně z

nemovitých věcí

Usnesení číslo: 0854/RMOb-Poll1822l73

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

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

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

OSTRAVA!!!

POLANKA
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