Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

63. schůze rady městského obvodu

!"

O<

konané dne 24.02.2021

0719/RMOb-PoI/1822/63
0737/RMOb-Poll1822/63

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

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
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 24.02.2021

Číslo usnesení

Materiál

Název

0719/RMOb-Pol/1822/63
0720/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/OO41/21
RMOb/0038/21

0721/RMOb-POI/1822/63

RMOb/OO51/21

Kontrola usnesení z 62. rady městského obvodu
Zpráva o činnosti matriky a evidence obyvatel za
rok 2020
Výroční zpráva k zákonu o podávání informací dle

0722/RMOb—P0l/1822/63

RMOb/OO45/21

zákona č. 106/1999 Sb.
„Plnění příjmů a čerpání
Statutárního města Ostravy,

výdajů

rozpočtu

městského obvodu

Polanka nad Odrou za období 01-12/2020 včetně
přehledu hospodaření na jednotlivých účtech“
Rozpočtové opatření č. 1/2021

0723/RMOb—Pol/1822/63
O724/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/OO43/21
RMOb/OO48/21

O725/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0053/21

Návrh na uzavření smlouvy o provozování
hudebních děl OSA, z.s

O726/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/OO42/21

0727/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0039/21

Záměr pronájmu třech bytových jednotek 1B, 2B a
4B v bytovém domě č.p. 545/84, na ul. 1. května
Zpevněný vjezd a celoplošná oprava pozemní

O728/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0040/21

žadatel:—
Smlouva o právu provést

O729/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0049/21

Zřizovací listina ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,
příspěvková organizace — schválení dodatku č. 5

komunikace na

ozemku

ar. č. 788/1 a 634/2 —

stavbu na obecním
pozemku par. č. 39/1 — stavebnik:
stavba: vodovodni a kanalizační přípojky
Záměr prodeje části pozemku par. č. 788/1, výměry

cca 50 m2 — žadatelé:
O730/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0044/21

0731/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/OO47/21 Prini'lim Fozemku par. č. 651, žadatel—

0732/RMOb-Pol/1822/63
0733/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/OO46/21
RMOb/0035/21

0734/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0036/21

0735/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0055/21

0736/RMOb-Pol/1822/63

RMOb/0054/21

0737/RMOb-POI/1822/63

RMOb/OO52/21

Pronájem bytů č. 6A a 33 v bytovém domě č.p. 545,
ul. 1. května

Záměr prodeje obecního pozemku par. č. 651

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu
Polanka nad Odrou na činnost organizacím a
spolkům na rok 2021
Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní
činnost dětí a mládeže do 18 let na rok 2021
Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka
nad Odrou 2665/58, NNv“ pro územní souhlas

Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka
nad Odrou 70/4, přeložka NNv“ pro územní souhlas

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Materiály, které byly odloženy :
Materiál

Název

RMOb/0037/21
RMOb/0050/21

Žádost o schvéleni přijetí úvěru
Výkup pozemků par. č. 204/2, 204/3, 204/4, 205/1,
205/2, 205/3 a 203 včetně víceúčelové stavby č.p.
863

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0041/21
Kontrola usneseni z 62. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0719IRMOb-PoI/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 62. rady městského obvodu ze dne 10.02.2021.
RMOb/0038/21
Zpráva o činnosti matriky a evidence obyvatel za rok 2020
Usnesení číslo: 0720/RMOb-Poll1822l63
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
zprávu o činnosti matriky a evidence obyvatel za rok 2020.

RMOb/0051l21
Výroční zpráva k zákonu o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Usneseni čislo: 0721/RMOb—Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) se seznámila
s výroční zprávou v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím za rok 2020

2)

ukládá
zveřejnit projednanou zprávu v souladu se zákonem.

RMOb/0045/21
„Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Polanka nad Odrou za období O1-12I2020 včetně přehledu hospodaření na jednotlivých
účtech“
Usneseni číslo: 0722/RMOb-Poll1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

2)

plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Polanka nad Odrou za období 01-12/2020 včetně přehledu hospodaření městského obvodu
dle jednotlivých účtů
ukládá
předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

Vyřizuje:

Pavel Bochnia,
starosta

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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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0043/21
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení číslo: 0723/RMOb-Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 01/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2021 dle předloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 01/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2021

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financi, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOblOO48/21

Zřizovací listina ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace — schválení dodatku
č. 5
Usnesení číslo: 0724IRMOb-Pol/1822/63

Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit dodatek č. 5 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
2) ukládá
předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financi, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0053/21
Návrh na uzavření smlouvy o provozování hudebních děl OSA, z.s
Usnesení číslo: 0725lRMOb-Poll1822l63
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl dle přílohy č. 1) tohoto
materiálu

2)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury provést úhradu částky po obdržení daňového
dokladu.
Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

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

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0042/21
Záměr pronájmu třech bytových jednotek 1B, 2B a 4B v bytovém domě č.p. 545/84,
na ul. 1. května
Usnesení čislo: 0726/RMOb-Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 1B v |.NP na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava - Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry

91,70 m2, za nájemné ve výši 70,- Kč/m2 včetně nájmu sklepních prostor výměry 25,40 m2,
za nájemné ve výši 20,- Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. 0 roční inflaci,

vyhlášenou ČSÚ
2)

rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 23 v ||.NP na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava - Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry
91,70 m2, za nájemné ve výši 70,- Kč/m2 včetně nájmu sklepních prostor výměry 23,20 m2,
za nájemné ve výši 20,- Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. 0 roční inflaci,

vyhlášenou ČSÚ
3)

rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 4B v III.NP na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava — Polanka
nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry
46,90 m2, za nájemné ve výši 70,- Kč/m2 včetně nájmu sklepních prostor výměry 21,50 m2,
za nájemné ve výši 20,- Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01. 0 roční inflaci,

vyhlášenou ČSÚ
4)

ukládá
zveřejnit záměry na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1), 2) a 3) tohoto
usnesení

RMOb/0039/21
Zpevněný v'ezd a celo lošná oprava pozemní komunikace na pozemku par. č. 788/1 a 634/2
— žadatel: *
Usnesení čislo: 0727/RMOb-Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s umístěním části zpevněného sjezdu a s celoplošnou opravou komunikace pro napojení

budoucího rodinného domu na pozemcích par. č. 634/4 a 634/5 do obecních ozemků ar. č.
788/1 a 634/2, vše k. ú. Polanka nad Odrou investorů

_a se vstupem do tohoto pozemku za účelem
2)

realizace
rozhodla
na straně vlastníka pozemků par. č. 788/1 a 634/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

smlouvy o umístění částí cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) 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 95/46/ES, a zákonem č, 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
3)

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

RMOb/0040/21

Smlouva o právu provést stavbu na obecním pozemku par. č. 39/1 — stavebník: _
_stavba: vodovodní a kanalizační přípojky
Usneseni číslo: 0728/RMOb-PoI/1822/63

Rada méstského obvodu Polanka
1)

souhlasi
s umístěním části vodovodni přípojky a kanalizační přípojky pro napojení budoucího
rodinného domu na pozemku par. č. 45, v k.ú. Polanka nad Odrou do obecního ozemku ar.

č. 39/1, v k. ú. Polanka nad Odrou investor: [ﬂ

_a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
2)

rozhodla
na straně vlastnika pozemku 39/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o umístění

3)

zplnomocňuje

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

RMObI0049/21
Záměr irode'le části iozemku par. č. 788/1, výměry cca 50 m2 — žadatelé:-

Usnesení čislo: 0729/RMOb-Pol/1822l63
Rada méstského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
žádost
nad Odrou, ohledně výkupu části pozemku par. č. 788/1,
ostatní plocha, ostatni komunikace, výměry cca 50 m2

2)

doporučuje
ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje části obecního pozemku par. č. 788/1, ostatní
plocha, ostatni komunikace, výměry cca 50 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem
vybudování finálního oplocení v přímé linii, za cenu dle cenové mapy plus daň v zákonné výši

3)

ukládá
postoupit žádost k projednání 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 zrušeni
směrnice 95/46/ES. a zákonem č, 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
RMOb/0044/21

HSaVZ_3

Pronájem bytů č. 6A a 38 v bytovém domé č.p. 545, ul. 1. května
Usnesení číslo: 0730/RMOb-PoI/1822/63
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
o pronájmu bytu č. 6A v bytovém domé, ve vlastnictvi SMO, svěřený městskému obvodu

Polanky nad Odrou na ul. 1. května č.p. 545, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
s účinností od
1.03.2021, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s navýšením o míru inflace
nejdříve od počátku roku 2022

2)

rozhodla
o pronájmu bytu č. SB v bytovém domě, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu

Polanky nad Odrou na ul. 1. května č. . 545, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,—

“ účinností od
3)

01.03.2021, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s navýšením o míru inflace
nejdříve od počátku roku 2022
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu nájemních smluv dle bodu 1) a 2)
tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0047121
Pronájem pozemku par. č. 651, žadatel: _
Usnesení číslo: 0731/RMOb-Poll1822/63

Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

žádosl— o
2)

3)

pronájem pozemku par. č. 651, v k.ú. Polanka nad Odrou
rozhodla
nepronajmout pozemek par. č. 651, výměry 41 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Polanka nad Odrou

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/OO46/21
Záměr prodeje obecního pozemku par. č. 651
Usnesení čislo: 0732/RMOb-Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

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 zrušeni
směrnice 95/46/ES, a za'konem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

3)

koupi obecního pozemku par. č. 651 za účelem zajištění příjezdu k rodinnému domu č.p. 270
na pozemku par. č. 650, v k.ú. Polanka nad Odrou
nedoporučuje
ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje obecního pozemku par. č. 651, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměry 41 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou
ukládá
postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0035/21
Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na činnost
organizacím a spolkům na rok 2021
Usnesení čislo: 0733/RMOb-PoI/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
podané žádosti o poskytnutí dotací na rok 2021
2) schvaluje
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MOb Polanka nad Odrou

3)

rozhodla
neposkytnout dotaci pobočnému spolku Andělé Stromu života p.s., lČ: 036 32 661, se sídlem

Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín na provoz Mobilního hospice Strom života, zapsanému
spolku TAJV z,s., IČ: 09287094, se sídlem Sportovní 158, 290 01 Poděbrady na sportovní
den mládeže a Náboženské obci Církve československé husitské v Ostravě - Polance, IČ:

60336625, se sídlem 1. května 1139/143, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou na
rekonstrukci elektroinstalace k varhanům a na výměnu poškozeného linolea
4)

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

5)

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

6)
7)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout finanční dotaci spolku
Retrostar z.s. IČ: 227 10 027, se sídlem Janovská 333/7, 725 25 Ostrava - Polanka nad
Odrou ve výši 75 000,- Kč na nájemné, provoz kina, technické dovybavení kina a na činnost
dechové hudby a Římskokatolické farnosti Ostrava — Polanka, se sídlem 1. května 392/158,
725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, IČ 452 10 543, za účelem obnovy části fasády kostela
sv. Anny v Ostravé — Polance, a to ve výši 90 000,-Kč

8)

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

nejbližší zasedání Zastupitelstva městského obvodu 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 zrušeni
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/0036/21
Poskytnuti dotace spolkům provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let na rok
2021
Usnesení číslo: 0734/RMOb-Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotací na rok 2021 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

3)

spolkům provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let
ukládá
starostovi MOb předložit návrh na rozdělení dotací z rozpočtu MOb spolkům provozující
uvv'

obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

BMOb/0055/21
Zádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka nad Odrou 2665/58, NNv“ pro územní
souhlas
Usnesení číslo: 0735/RMOb-PoI/1822/63

Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s dokumentaci pro vydéni územního souhlasu ke stavbě s názvem „Polanka nad Odrou
2665/58, NNk“, v k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel: ELTRAB Group, s.r.o., Lublaňská 1002/9,

120 00 Praha - Vinohrady, IČO 05060761
2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

BMOb/0054l21
Zádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Polanka nad Odrou 70/4, přeložka NNv“ pro územní
souhlas
Usneseni čislo: 0736/RMOb-Pol/1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě s nézvem ,,Polanka nad Odrou 70/4,
přeložka NNv“, stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 69/1, 70/4, 70/6 a 70/7, vše v
k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel: NOVPRO, FM, s.r.o., se sídlem: Sadová 609, 738 01
Frýdek-Místek, IČO 28633504

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
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0052121
Informace starosty a ostatních radnich o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 0737/RMOb-Poll1822/63
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 20161679. 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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