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10. schůze rady městského obvodu

konané dne 27.03.2019

čís. O127/RMOb-PoI/1822/10.

0144/RMOb-Pol/1822/10.

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

   
 
 

QŠTŘAVAH!

POLANKA

Strana 1/11 NAD ODROU



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 27.03.2019

Číslo usneseni

O127/RMOb-POI/1822/10.

O128/RMOb-Pol/1822/10.

0129/RMOb—Pol/1822/10.

O130/RMOb-Pol/1822/10.

O131/RMOb-Pol/1822/10.

O132/RMOb-Pol/1822/10.

O133/RMOb-Pol/1822/10.

O134/RMOb—Pol/1822/10.

O135/RMOb-Pol/1822/1 O.

0136/RMOb-Pol/1822/10.

O137/RMOb—Pol/1822/10.

O138/RMOb—Pol/1822/10.

O139/RMOb-Pol/1822/10.

O140/RMOb-Pol/1822/10.

O141/RMOb-Pol/1822/10.

O142/RMOb-Pol/1822/10.
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Materiál

RMOb/0086/19

RMOb/OO72/19

RMOb/OO77/19

RMOb/OO74/19

RMOb/0080/19

RMOb/OO82/19

RMOb/0084/19

RMOb/0085/19

RMOb/0081/19

RMOb/0083/19

RMOb/0087/19

RMOb/OO79/19

RMOb/0089/19

RMOb/0090/19

RMOb/0092/19

RMOb/0094/19

Název

Kontrola usnesení z 9. rady městského obvodu ze

dne 13.3.2019.

Souhlas s umístěním montovaného přístřešku pro

auto na pozemcích parc. č. 1409 a 1410 oba v k. ú.

Polanka nad Odrou, které sousedí s pozemkem parc.

č. 1401 v k. ú. Polanka nad Odrou-—

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — pozemky par. č. 499/2, 496/2,

495/2 a 3185/6 — pro stavbu s názvem „Autobusová

zastávka Dolní Polanka, SO 02 Přeložka STL

plynovodu, číslo stavby: 88000077179“ přeložka

plynovodního zařízení

Kanalizační přípojka do pozemku par. č. 3184/7 —

žadatel:_

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen

obecní pozemek par. č. 860/1 — žadatel: _

_

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

služebností — pozemky par. č. 3316, 3317, 3318 a

4287 — komunikační vedení a zařízení CETIN

Pozemek par. č. 239/1 — vécné břemeno NNk (ČEZ

— el. přípojka pro_)

Pronájem v 1.NP budovy č.p. 330, místnost č. 1.15.,

ul. 1. května v Polance nad Odrou (žadatelz BRB

systém s.r.o.)

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

č. 800047/2018

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu

„Izolační zeleň — Polanka nad Odrou, část A“

Příprava nařízení města č. _/2019 — zákaz šíření

reklamy na veřejném prostoru

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Místní

komunikace Polanka (PD +lČ)“

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě

č. 800126/2018

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene — pro stavbu s názvem

„Autobusová zastávka Dolní Polanka, PREL A — SO

02 Přeložka STL plynovodu, číslo stavby:

88000077179“ přeložka plynovodního zařízení

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen

obecní pozemek par. č. 644/1 — žadatel:_

_ osm/mmm
POLANKA

NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

O143/RMOb-PoI/1822/10. RMOb/0095/19 Aktuaíizace projektových záměrů zařazených do

Místního akčního plánu vzdělávání ORP Ostrava

O144/RMOb-Pol/1822/10. RMOb/0091/19 Informace starosty a ostatnich radních o dění v

městském obvodu

@STRAVA!!!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0086/19

Kontrola usnesení z 9,rady městského obvodu ze dne 13.3.2019.

Usneseni číslo: 0127/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 9. rady městského obvodu ze dne 13.3.2019.

RMOb/0072/19

Souhlas s umístěním montovaného přístřešku pro auto na pozemcích parc.

č. 1409 a 1410 oba v k. ú. Polanka nad Odrou, které sousedí s pozemkem parc.

č. 1401 v k. ú. Polanka nad Odrou_

Usnesení číslo: 0128/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s navrhovaným záměrem stavby montovaného přístřešku pro auto na pozemcích parc. č. 1409

a 1410 oba v k. ú. Polanka nad Odrou pro žadatele_,bytem

—-

W.Stavbou dotčené

pozemky parc. č. 1409 a 1410 oba v k. ú. Polanka nad Odrou sousedí s pozemkem parc. č.

1401 v k. ú. Polanka nad Odrou, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřen

městskému obvodu Polanka nad Odrou. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 1401

v k. ú. Polanka nad Odrou bude doložen k oznámení záměru výše uvedené stavby dle § 96

odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

2) ukládá

sdělit stanovisko RMOb Polanka nad Odrou žadateli.

Vyřizuje: Jiřina Janšová,

referent oddělení stavebního

RMOb/0077/19

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — pozemky

par. č. 499/2, 496/2, 495/2 a 3185/6 — pro stavbu s názvem „Autobusová zastávka

Dolni Polanka, SO 02 Přeložka STL plynovodu, číslo stavby: 88000077179“

přeložka plynovodního zařízení

Usnesení číslo: 0129/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemního plynárenského zařízení v rámci stavby s názvem “Autobusová

zastávka Dolní Polanka, 80 02 Přeložka STL plynovodu, číslo stavby: 8800077179', v k. u,

Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: společnost GasNet, s.r.o., se

sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem — Klíše, zastoupená na základě plné moci

společností GridServíces, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, do

obecních pozemků par. č. 499/2, 496/2, 495/2 a 3185/6, v k. u. 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 - služebností inženýrské sítě.

QŠTŘAWÁH!

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 499/2, 496/2, 495/2 a 3185/6, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti břemene, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 1) tohoto usnesení.

zplňomocňuje

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

usnesení

ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0074/19

Kanalizační přípojka do pozemku par. č. 3184/7 — žadatel:—

Usnesení číslo: 0130/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem „Kanalizační přípojka pro p.č. 1173, k.ú. Polanka nad

Odrou“ vypracovanou lng. Lukášem Skřížalou označenou datem 02/2019 pro územní souhlas.

2) souhlasí

s umístěním části kanalizační přípojky pro napojení stávajícího objektu občanského vybavení

č.p. 117 na pozemku par.cč 1173, v k. ú. Polanka nad Odrou, do obecního ozemku ar. č.

3184/7 vk ú polanka nad Odrou investor*
_a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu, že po

dokončení kanalizační 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 pozemku par. č. 3184/7, v k. ú, Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

4) zplňomocňuje

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

usnesent

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

QŠTRAVA'". . .

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0080119

— žadatel:

Smlouva o irávu irovést stavbu — vjezd - dotčen obecní pozemek par. č. 860/1

Usneseni číslo: 0131/RMOb-PoI/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti na pozemcích par. č. 875 a 876/1, vše v k.ú. Polanka nad

Odrou k MK III. třídy - ul. Heleny Malířové na pozemku par. č. 860/1 dle § 10 odst. 4 pism. b)

zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění ozdě'ších řed isů, žadatelka:

&za

předpokladu že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší

než 0,7 m.

 

2) souhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 632 na

pozemku par. č. 875 do obecního pozemku par. č. 860/1, v k. ú. Polanka nad Odrou stavebník:

, a se

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č, 860/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí 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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0082/19

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti — pozemky par. č.

3316, 3317, 3318 a 4287 — komunikační vedení a zařízení CETIN

Usneseni číslo: 0132/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemního komunikačního vedení a zařízení v rámci stavby s názvem

“VOD8M_T_OS_OSJAN_OK“, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného

břemene: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, do

obecních pozemků par. č. 3316, 3317, 3318 a 4287, v k. u. 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.

rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 3316, 3317, 3318 a 4287, v k. ú. Polanka nad Odrou, o

uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti břemene a dohody o umístění stavby, dle

předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení.

zplňomocňuje

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

usnesenL

©ŠŠÉŘÉMÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0084/19 _

Pozemek par. č. 239/1 — věcné břemeno NNk (CEZ — el. přípojka pro—)

Usneseni číslo: 0133/RMOb-PoI/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

pozemku par. č. 239/1, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízeni, umístění a

provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN a právu

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

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

dle geometrického plánu č. 3377-80/2018 ze dne 7. 1. 2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 4.356,- 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/0085/19

Pronájem v 1.NP budovy č.p. 330, místnost č. 1.15., ul. 1. května v Polance nad

Odrou (žadate|: BRB systém s.r.o.)

Usnesení číslo: 0134/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu na straně pronajímatele místnosti č. 1.15, výměry 27,79 m2 v 1. NP ve stavbě

občanského vybavení č. p. 330 na ulici 1. května, 725 25 Ostravě — Polance nad Odrou, v k.ú.

Polanka nad Odrou, za účelem provozování administrativní činnosti, na dobu neurčitou s

výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1500,- Kč/mz/rok, nájemce: BRB systém s.r.o.,

odštěpný závod Česká republika, se sídlem: Zámostni 1155/7, 710 00 Ostrava, zřizovatel: BRB

systém, sro., se sídlem: Clementisova 762/6, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská

republika.

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto

usnesení

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

QŠTŘAVA'".r , . . .
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0081/19

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Usnesení číslo: 0135/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření (3. 3/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 3/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0083119

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 800047/2018

Usnesení číslo: 0136/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOOO47/2018, s názvem veřejné zakázky „Izolační

zeleň-Polanka nad Odrou“, se společností STROMMY COMPANY, s.r.o., se sídlem Andělská

Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČ:O1919652, kdy předmětem dodatku je upřesnění

platebních podmínek ve vztahu k provádění následné péče o vysázenou zeleň po dobu 5 let.

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)

Zodp. Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0087/19

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu „Izolační zeleň — Polanka nad Odrou, část A“

Usneseni číslo: O137lRMOb-PoI/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, za podmínky přidělení dotace z Fondu životního

prostředí MMO ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Izolační zeleň — Polanka

nad Odrou, část A“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořč. 3, se

společností ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad sro., se sídlem Stará cesta 700, 739

24 Krmelín, IČO:278 22 737, za cenu 1. 261 346,16 Kč včetně DPH.

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení

Zodp. iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

POLANKA
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0079/19

Příprava nařízení města č. _I2019 — zákaz šíření reklamy na veřejném prostoru

Usnesení číslo: 0138/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

dopis paní Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora statutárního města Ostravy, ze dne

22. 2. 2019 zapsaný pod č.j. SMO/109481/19.

2) nesouhlasi

s předloženým návrhem OZV týkající se tzv. reklamního smogu.

3) ukládá

zaslat stanovisko SMO.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0089/19

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci_veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Místní komunikace Polanka (PD +IC)“

Usneseni číslo: O139/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

s názvem „Místní komunikace Polanka (PD +|Č)“v rozsahu předloženého návrhu

2) jmenuje

pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 10. 04. 2019 v 9.00 hodin

4) ukládá

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu.

Vyřizuje Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

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

Vyřizuje Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské zprávy a veřejných zakázek

RMOb/0090/19

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 80012612018

Usnesení číslo: 0140/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č.1 k servisní smlouvě o dílo č. 800126/2018 na servis a opravy zdvihacího

zařízení uzavřené se společností KONE, a.s., se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha—

Vokovice, IČ: 00176842, dle předloženého návrhu.

@STRAVA!!!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku smlouvy dle bodu 1).

Zodp. Matulová iveta, odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0092/19

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — pro stavbu

s názvem „Autobusová zastávka Dolní Polanka, PREL A — SO 02 Přeložka STL

plynovodu, čislo stavby: 88000077179“ přeložka plynovodního zařízení

Usnesení číslo: 0141/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se stavbou s názvem “Autobusová zastávka Dolní Polanka, SO 02 Přeložka STL plynovodu,

čislo stavby: 8800077179“, v k. u. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z vécného břemene:

společnost GasNet, sro., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem — Klíše,

zastoupená na základě plné moci společností GridServices, sro., se sídlem Plynárenská

499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, do pozemku par. č. 3185/1, ve vlastnictví: Moravskoslezského

kraje, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, investor stavby

SMO — městský obvod Polanka nad Odrou, v k. ú. Polanka nad Odrou, po dokončení stavby

bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.

2) rozhodla

na straně investora stavby s názvem „Autobusová zastávka Dolní Polanka, SO 02 Přeložka

STL plynovodu, číslo stavby: 8800077179“, v k. u. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení služebnosti břemene, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení.

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy d|e bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0094/19

Smlouva o rávu rovést stavbu — vjezd - dotčen obecni pozemek par. č. 644/1

— žadatelců

Usnesení číslo: 0142/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (části sjezdu) na pozemku par. č. 590/1, v k.ú. Polanka nad

Odrou k MK III. třídy - ul. Oblouková na pozemku par. č. 644/1 dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona

o ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění ozdě'ších ředpisu, žadatel: _

H,za předpokladu že do
rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m.

2) souhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 254 na

pozemku par, č. 589/1 do obecního pozemku par. č. 644/1, v k. u. Polanka nad Odrou stavebník:

WŠTŘÁWA' !!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

—,a se vstupem

do tohoto pozemku za účelem realizace.

3) rozhodla

na strané vlastníka pozemku par. č. 644/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí 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: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0095/19

Aktualizace projektových záměrů zařazených do Místního akčního plánu

vzdělávání ORP Ostrava.

Usneseni číslo: 0143/RMOb-Pol/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovými záměry, zpracovanými ředitelem Základní školy a mateřské školy Polanka nad

Odrou dne 25. 03. 2019, a jejich zařazením do Místního akčního plánu vzděláváni ORP

Ostrava, v rozsahu přílohy č.1.

RMOb/0091/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

Usnesení číslo: 0144/RMOb-PoI/1822/10.

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.
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