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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 19.02.2020

Číslo usnesení

0399/RMOb-POV1822/33

0400/RMOb—P0l/1822/33

0401/RMOb-POI/1822/33

0402/RMOb-P0l/1822/33

0403/RMOb-POl/1822/33

0404/RMOb-POI/1822/33

0405/RMOb—Pol/1822/33

0406/RMOb-Pol/1822/33

0407/RMOb-Pol/1822/33

0408/RMOb-Pol/1822/33

0409/RMOb-Pol/1822/33

0410/RMOb-Pol/1822/33

0411/RMOb-Pol/1822/33

O412/RMOb-Pol/1822/33

0413/RMOb-PoI/1822/33

0414/RMOb-Pol/1822/33

0415/RMOb-Pol/1822/33

0416/RMOb—Pol/1822/33

O417/RMOb-Pol/1822/33

Materiál

RMOb/0057/20

RMOb/0045/2O

RMOb/OO46/2O

RMOb/OO47/2O

RMOb/0058/20

RMOb/0048/20

RMOb/0049/20

RMOb/0050/20

RMOb/0051/20

RMOb/0052/20

RMOb/0056/20

RMOb/0059/20

RMOb/0053/20

RMOb/0054/20

RMOb/0055/20

RMOb/0061/20

RMOb/0065/20

RMOb/0066/20

RMOb/0062/20

Název

Kontrola usnesení z 32 rady městského obvodu

Umístění informačních tabulí

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní

činnost dětí a mládeže do 18 let na rok 2020

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu

Polanka nad Odrou na činnost organizacím a

spolkům na rok 2020

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, do obecních

pozemků par. č. 915/1 a 3052 — žadatel

Záměr pronájmu reklamních ploch jednotlivým

zájemcům ve venkovní vitríně na pozemku par. č.

749 před místním hřbitovem

Žádost o odkup pozemků par. č. 3603, 3606, 3613,

3616, 3627, 3707, 3733, 3744 a 4349, žadatel:

MILNEA státní podnik v likvidaci

Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou

Výroční zpráva k zákonu o podávání informací dle

zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva o činnosti sportovní haly a Dělnického domu

za rok 2019

Zprávu o činnosti matriky a dalších agend

vykonávaných odborem financí vnitřních věcí a

majetku za rok 2019

Zpráva o činnosti stavebního úřadu za rok 2019

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy veřejná

zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy obytného

objektu č. p. 545 (TDS a BOZP)“

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy veřejná

zakázka malého rozsahu „Polní cesty VPC 31.2 a

VPC 31.3“

Schválení Zásad a postupů pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu Statutárního města Ostravy

městského obvodu Polanka nad Odrou a Zásad a

postupů pro zadávání veřejných zakázek malého

rozsahu Základní školy a mateřské školy Polanka

nad Odrou, příspěvkové organizace

Převod stavby: SO 161 Úprava veřejného osvětlení

na pozemku par. č. 3175/181, které "bylo realizováno

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

v rámci stavby s názvem „Chodníky 1. května v

Polance nad Odrou, Chodníky 2. část Úřad —

Mateřská škola, SO 161.2 Úprava veřejného

osvětlení“

0418/RMOb-Pol/1822/33 RMOb/0063/20 Založení spolku pro přijatelný život kolem dálnice v

MSK, z.s.

O419/RMOb-Pol/1822/33 RMOb/OO64/20 Plnění příjmů a čerpání výdajů z období 01-12/2019

včetně přehledu hospodaření na jednotlivých účtech

0420/RMOb-PoI/1822/33 RMOb/0060/20 lnformace starosty a ostatních radních o dění v

městském 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 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

RMOb10057l20

Kontrola usnesení z 32. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0399/RMOb—PoI/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 32 rady městského obvodu ze dne 05.02.2020.

RMOb/0045/20

Umístění informačních tabulí

Usnesení číslo: 0400/RMOb-Pol/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

S návrhem o stanovení ploch pro umístění informačních tabulí

2) souhlasí

s variantou č. 2 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

RMOb/0046/20

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Usnesení číslo: 0401/RMOb-Poll1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 02/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 02/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020

Vyřizuje: Petra Mamulová,

referent matriky a financi

RMOb/0047l20 FWM

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Usneseni číslo: 0402/RMOb-Poll1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 03/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020

dle předloženého návrhu

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) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 03/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020.

Vyřizuje: Petra Mamulová,

referent odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0058/20

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Usneseni čislo: 0403IRMOb-Poll1822133

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 4/2020 v

rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 4/2020 na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka

nad Odrou.

Zodp: Petra Mamulová

referent odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/OO48/20

Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let na rok 2020

Usneseni číslo: 0404/RMOb-Poll1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2020 spolkům provozujících sportovní činnost dětí a mládeže

do 18 let z rozpočtu MOb Polanka nad Odrou.

2) doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout dotaci dle přílohy č. 1 spolkům

provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let.

3) ukládá

starostovi MOb předložit návrh na rozdělení dotací z rozpočtu MOb spolkům provozující

sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let na nejbližším zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0049l20

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na činnost organizacím

a spolkům na rok 2020

Usnesení číslo: 0405/RMOb-PoI/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2020 z rozpočtu MOb Polanka nad Odrou

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 podobé.
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) schvaluje

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MOb Polanka nad Odrou

3) rozhodla

neposkytnout dotaci společnosti s názvem Centrum pro zdravotně postižené

Moravskoslezského kraje o.p.s., IČ: 26593548, se sidlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava na projekt

“Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava"

4) rozhodla

poskytnout dotaci organizacím a spolkům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5) zplňomocňuje

starostu MOb k podpisu veřejnoprávních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení

6) ukládá

sdělit stanovisko žadatelům

7) doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout finanční dotaci spolu

Retrostar z.s. IČ: 227 10 027, se sídlem Janovská 333/7, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou,

na provoz kina a činnosti Dechové hudby v Polance nad Odrou ve výši 75.000,- Kč a

Římskokatolické farnosti Ostrava — Polanka, se sídlem 1. května 329/158, 725 25 Ostrava -

Polanka nad Odrou, lČ 45210543, za účelem obnovy části fasády kostela sv. Anny v Ostravé —

Polance, ato ve výši 100.000,- Kč

8) ukládá

starostovi MOb Polanka nad Odrou předložit návrh usnesení dle bodu 7) tohoto usnesení na

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0050/20

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd, do obecních pozemků par. č. 915/1 a 3052 — žadatel:

Usnesení číslo: 0406/RMOb-PoI/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 915/9, vše v k.ú. Polanka nad

Odrou k MK III. třídy - ul. K Mlýnku na pozemku par. č. 3052 přes pozemek par. č. 915/1 dle §

10 odst. 4 písm. ' ' ' ' ' ' '

předpisů,Zadatel:W

“zapředpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné

překážky vyšší než 0,7 m

2) souhlasi

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení budoucí garáže na pozemku par. č. 915/9

do obecních pozemků par. č. 915/1 a 3052, vše k. ú. Polanka nad Odrou, investor:

a se vstupem do

tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 915/1 a 3052, 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 údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/4G/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) zplňomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0051/20

Záměr pronájmu reklamních ploch jednotlivým zájemcům ve venkovní vitríně na pozemku

par. č. 749 před místním hřbitovem

Usneseni číslo: 0407IRMOb-Pol/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu reklamních ploch jednotlivým zájemcům ve venkovní vitríně na pozemku

par. č. 749, k. ú. Polanka nad Odrou, na ul. A. Letenské, před místním hřbitovem. Nájemní

smlouvy budou s jednotlivými zájemci uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní

lhůtou

2) ukládá

vyvěsit záměr pronájmu na úřední desce městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0052/20

Zádost o odkup pozemků par. č. 3603, 3606, 3613, 3616, 3627, 3707, 3733, 3744 a 4349,

žadatel: MILNEA státní podnik v likvidaci

Usnesení číslo: 0408/RMOb-Poll1822/33

Rada méstského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádost o vyjádření k odkupu pozemků ve vlastnictví MILNEA státního podniku v likvidaci, se

sidlem: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 — Řepy

2) nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu odkup pozemků par. č. 3603, ostatní plocha, jiná plocha,

výměry 107 m2; par. č. 3606, trvalý travní porost, výměry 1258 m2; par. č. 3613, ostatní plocha,

jiná plocha, výměry: 1693 m2; par. č. 3616, ostatní plocha, jiná plocha, výměry: 48 m2; par. č.

3627, ostatní plocha, jiná plocha, výměry: 53 m2; par. č. 3707, ostatní plocha, jiná plocha,

výměry 72 m2; par. č. 3733, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 81 m2; par. č. 3744, ostatni

plocha, jiná plocha, výměry 80 m2 a par. č. 4349, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry

867 m2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou

3) ukládá

předložit na nejbližší zastupitelstvo ZMOb Polanka nad Odrou.

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 osobnich údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0056120 _ „

Souhlas s přijetím daru pro 25 a MS Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0409/RMOb-PoI/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím daru ve výši 3.000 Kč ve formě hraček od Klubu rodičů a přátel Základní školy a

mateřské školy Polanka nad Odrou, se sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou,

IC: 708 98 022

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

RMOb/0059l20

Výroční zpráva k zákonu o podávání informací dle zákona č. 10611999 Sb.

Usnesení číslo: 041 OIRMOb-Poll1822l33

Rada městského obvodu Polanka

1) se seznámila

s výroční zprávou v souladu 5 § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

za rok 2019

2) ukládá

zveřejnit projednanou zprávu v souladu se zákonem.

RMOb/0053/20

Zpráva o činnosti sportovní haly a Dělnického domu za rok 2019

Usnesení číslo: 0411/RMOb-Poll1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti Sportovní haly a Dělnického domu za rok 2019.

RMOb/0054120

Zprávu o činnosti matriky a dalších agend vykonávaných odborem financí

vnitřních věcí a majetku za rok 2019

Usneseni číslo: 0412/RMOb—Pol/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti matriky a dalších agend vykonávaných odborem financi vnitřních věcí a

majetku za rok 2019.

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/0055l20

Zpráva o činnosti stavebního úřadu za rok 2019

Usnesení číslo: 0413/RMOb—Poll1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace za

rok 2019.

RMOb/0061l20

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu

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

Usneseni číslo: 0414IRMOb-Poll1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 (TDS a BOZP)" s účastníkem, který předložil svou

nabídku pod poř. č. 3., se společností ASA expert a.s., se sídlem: Lešetínská 626/24, 719 00

Ostrava, IČO: 27791891, za cenu 236.398,00 Kč bez DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto materiálu

3) ukládá

zajistit úkony spojené s oznámením o rozhodnutí zadavatele.

Zodp. Roman Mihula

vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0065/20

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu „Polní cesty VPC 31.2

a VPC 31.3“

Usneseni číslo: 0415/RMOb-Pol/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena, o pořadí nabídek, o výběru

nejvhodnější nabídky

a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Polní cesty VPC 31.2

a VPC 31.3“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5, se společností COLAS

CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, za cenu 4.445.547,15 Kč

bez DPH

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

zajistit úkony spojené s oznámením o rozhodnuti zadavatele.

Zodp: Roman Mihula

vedouci 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0066/20

Schválení Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Statutárního

města Ostravy městského obvodu Polanka nad Odrou a Zásad a postupů pro zadávání

veřejných zakázek malého rozsahu Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou,

příspěvkové organizace

Usnesení číslo: 0416IRMOb-Pol/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

návrh předložených Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou a návrh Zásad a postupů

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Základní školy a mateřské školy Polanka nad

Odrou, příspěvkové organizace

2) ruši

Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou

městského obvodu usnesením č.958/63 ze dne 11. 04. 2017 a Metodický pokyn pro

příspěvkové organizace zřízené SMC-městským obvodem Polanka nad Odrou kzadávání

veřejných zakázek malého rozsahu schváleného radou městského obvodu usnesením č.

877/56 ze dne 12. 12. 2012.

RMOb/0062IZO ,

Převod stavby: SO 161 Uprava veřejného osvětlení na pozemku par. č. 3175/181, které bylo

realizováno v rámci stavby s názvem „phodníky 1. května v Polance nad Odrou, Chodníky 2.

část Uřad — Mateřská škola, SO 161.2 Uprava veřejného osvětlení“

Usnesení číslo: 0417IRMOb-Poll1822l33

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s převodem stavby veřejného osvětlení, které bylo

realizováno v rámci investiční stavby s názvem „Chodníky 1. května v Polance nad Odrou,

Chodníky 2. část Úřad — Mateřská škola, SO 161.2 Uprava veřejného osvětlení“ - ve výši účetní

hodnoty 73.185,52 Kč (s DPH) do majetku Statutárního města Ostrava

2) ukládá

předložit na nejbližší Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0063l20

Založení spolku pro přijatelný život kolem dálnice v MSK, z.s.

Usneseni číslo: 0418/RMOb-Poll1822l33

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

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

Strana 10/11 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se založením spolku „Pro přijatelný život kolem

dálnic v MSK“ a členstvím městského obvodu v tomto spolku

2) ukládá

předložit na nejbližší Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0064120

Plnění příjmů a čerpání výdajů z obdobi 01-12/2019 včetně přehledu hospodaření na

jednotlivých účtech

Usnesení číslo: 0419/RMOb-Poll1822/33

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 01-12/2019 včetně přehledu hospodaření městského obvodu dle

jednotlivých účtů

2) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0060/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0420/RMOb-Pol/1822/33

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radních o dění v městském 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 č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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