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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 24.07.2019

Číslo usneseni

Materiál

Název

0227/RMOb-POV1822/18

RMOb/O195/19

Kontrola usnesení ze 17. rady městského obvodu ze
dne 26.6.2019

O228/RMOb-PoI/1822/18

RMOb/O184/19

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen

obecní pozemek par. č. 2887/1 — stavebník: _

_
0229/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O185/19

0230/RMOb-PoI/1822/18

RMOb/O186/19

O231/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O187/19

O232/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O188/19

O233/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O189/19

0234/RMOb-PoI/1822/18
0235/RMOb-POI/1822/18

RMOb/O190/19
RMOb/O191/19

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti — pozemky par. č. 2183 a 2150/1 —
přeložka telekomunikačního vedení CETIN z důvodu
stavby s názvem „Místní komunikace a chodník Za
Podjezdem“
Névrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN)
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace
Veřejné zakázky související s projektem „Stavební
úpravy obytného domu č.p. 545 v Polance nad
Odrou“
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene — služebnosti a dohoda o umístění
stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk přípojka pro
pozemek par. č. 1635/1, (ul. 1. května)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene — služebnosti a dohoda o umístění
stavby — pozemek par. č. 1975/4 — NNk přípojka pro
pozemek par. č. 1984/4, (ul. U Cihelny)
Rozpočtové opatření č. 9/2019

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen
obecní iozemek par. č. 3185/6 — stavebník: _

O236/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O192/19

0237/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O193/19

0238/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/0196/19

Pozemek par. č. 644/4 — vécné břemeno NNk (ČEZ

0239/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O197/19

— el. přípojka pro paní—i)
Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek par.
č. 787/1, plynovodní přípo'ka, o rávněný: Gas Net,

0240/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O198/19

Stanovení platu řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

0241/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O199/19

příspěvková organizace
Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 2344/1 (par.
č. 2344/11 dle GP), převodce: Úřad pro zastupování

Návrh na uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Místní komunikace a
chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, |. etapa“
Informace ve věci pořízení audionahrávek a
videonahrávek zjednání zastupitelstva

s.r.o., investor: manželéů

státu ve věcech majetkových

ÚŠTRAVAH.
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POLANKA
NAD ODROU

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
0242/RMOb—Pol/1822/18

RMOb/0200/19

Úplatné nabytí částí pozemků par. č:. 2344/1 a
2348/2 (par. č. 2344/10 dle GP), prodávající: Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových

0243/RMOb-POI/1822/18

RMOb/0201/19

O244/RMOb—Pol/1822/18

RMOb/0202/19

0245/RMOb-Pol/1822/18

RMOb/O194/19

Návrh na zahájení zadávacího řízení - vyzvat
dodavatele k podání nabídek v podlimitním
otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na
realizaci stavby „Stavební úpravu stávajícího
objektu a jeho přestavba na bytový dům s
pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“
Zpráva o činnosti knihovny města Ostravy - obvod
Ostrava 4 za 1. pololetí 2019
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0195/19
Kontrola usnesení ze 17. rady městského obvodu ze dne 26.6.2019

Usnesení číslo: 0227/RMOb-PoI/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení ze 17. rady městského obvodu ze dne 26.6.2019.
RMOb/0184l19
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen obecni pozemek par. č. 2887/1

— stavebník: _
Usnesení číslo: 0228/RMOb-PoI/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (části sjezdu) na pozemku par. č. 2952/22, v k.ú. Polanka
nad Odrou k MK Ill. třídy - ul. Jiřího Krále na pozemku par. č. 2887/1 dle § 10 odst. 4 písm. b)
zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, žadatelé:

_ bytem: _ za předpokladu že do
2)

rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m.
souhlasí
s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku
par. č. 2952/22 do obecního pozemku par. č. 2887/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, stavebník:

_, bytem: Francouzská 6023/3, 708 00 Ostrava — Poruba a se vstupem do tohoto
3)

4)

5)

pozemku za účelem realizace.
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2887/1, v k. u. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesent

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/O185/19
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti — pozemky par. č.
2183 a 2150/1 — přeložka telekomunikačního vedení CETIN z důvodu stavby s
názvem „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem“
Usnesení číslo: 0229/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním částí podzemního komunikačního vedení a zařízení v rámci stavby s názvem
“VPIC Polanka nO., chodník Za Podjezdem“, v k. u. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z
věcného břemene: Česká telekomunikační infrastruktura as., se sídlem Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3, do obecních pozemků par. č. 2183 a 2150/1, v k. u. Polanka nad Odrou, a se
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

3)

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. 2183 a 2150/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti břemene, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto
usnesenL

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

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0186/19
Návrh na uzavření

smlouvy

o

realizaci

překládky

sítě

elektronických

komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.(CETIN)
Usnesení číslo: 0230/RMOb-Pol/1822/18

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o
uzavření
smlouvy
o
realizaci
překládky
sítě
elektronických
komunikací
č.
VPI/MS/2019/00116 ve vlastnictvi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura as,

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

(CETIN), se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063.

Vyřizuje.: Iveta Matulová
referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0187l19
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace Veřejné zakázky související
s projektem „Stavební úpravy obytného domu č.p. 545 v Polance nad Odrou“
Usnesení číslo: 0231/RMOb-Poll1822/18
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění administrace Veřejné zakázky související s projektem „Stavební

úpravy obytného domu č.p. 545 v Polance nad Odrou“ dle Zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. se společností Pure Ventures, sro, IČO: 02975041 se sídlem
Ondříčkova 503/29, 130 00 Praha 3 - Žižkov

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje. Iveta Matulová
referent hospodářské správy a veřejných zakázek
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0188/19
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti
a dohoda o umístění stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk přípojka pro
pozemek par. č. 1635/1, (ul. 1. května)
Usnesení čislo: 0232/RMOb-Poll1822/18
Rada méstského obvodu Polanka
1) souhlasi
s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 1634, příp. NNk" zpracovanou
Pavlem Přichystalem označenou datem 06/2019 za účelem získání územního souhlasu.
2) souhlasí
s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro stávající rodinný dům na pozemku par.
č. 1634, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce
a.s., se sidlem Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 3184/9, v k.
ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu,

3)

4)

5)

že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě.
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 3184/9, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve smyslu
odstavce 2) tohoto usnesení.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0189/19
Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti
a dohoda o umístění stavby — pozemek par. č. 1975/4 — NNk přípojka pro
pozemek par. č. 1984/4, (ul. U Cihelny)
Usnesení číslo: 0233/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 1984/4, příp. NNk“
zpracovanou Markem Krautem označenou datem 07/2019 za účelem získání územního
souhlasu.
2) souhlasí
s umístěním částí podzemní kabelové přípojky NNk pro budouci rodinný dům na pozemku par.
č. 1984/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z vécného břemene: ČEZ Distribuce
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 1975/4, v k.
ú 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.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
3)

4)

5)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 1975/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve smyslu
odstavce 2) tohoto usnesení.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0190/19
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Usneseni čislo: 0234/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019
dle předloženého návrhu.

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření (3. 9/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2019.

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0191l19
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen obecní pozemek par. č. 3185/6 — stavebnik:

Usneseni číslo: 0235/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) nesouhlasí
s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku
ar. č. 595/1 do obecního pozemku par. č. 3185/6, v k. u. Polanka nad Odrou, stavebník:

_ bytem:—.
2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0192/19
Návrh na uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Místní
komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, I. etapa“

Usnesení číslo: 0236/RMOb—Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, l, etapa“ s
účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4 se společností Strabag, a.s., se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha — Smíchov, Odštěpný závod Morava, oblast Sever se sídlem:
Polaneoká 827, 721 08 Ostrava — Svinov, IČO: 60838744, za cenu 5 823 762,20 Kč bez DPH.

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dle bodu 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení

Vyřizuje:

Iveta Matulová,
referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0193/19
Informace ve
zastupitelstva

věci

pořízení

audionahrávek

a

videonahrávek

z jednání

Usnesení číslo: 0237/RMOb-PoI/1822/18
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
informace ve věci pořízení audionahrávek a videonahrávek zjednání zastupitelstva dle přílohy
č, 1) tohoto materiálu.

RMOb/O196/19

,

Pozemek par. č. 644/4 — věcné břemeno NNk (CEZ — el. přípojka pro paní—)
Usnesení číslo: 0238IRMOb-Poll1822/18
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla
na strané povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k části
pozemku par. č. 644/4, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, 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, as., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, v rozsahu
dle geometrického plánu č. 3405-967/2018 ze dne 31.05.2019. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 11 616,- Kč, včetně DPH.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje:
lng. Zuzana Kurková, PhD.,
referent majetku

,

2)
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Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0197/19
Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek par. č. 787/1, plynovodní přípojka, oprávněný:
Gas Net, s.r.o., investor: manželé—
Usnesení číslo: 0239/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku par. č.
787/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování
plynárenského zařízení a právu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a
provozování, ve prospěch oprávněné GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, zastoupena GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3417-162/2019 ze dne 26.06.2019. Investor:

_ oba bytem:
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2.904,- Kč, včetně
DPH,
2) zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
dle bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

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

RMOb/O198/19

_

„

Stanovení platu řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
Usneseni číslo: 0240/RMOb-PoI/1822/18

Rada městského obvodu Polanka
1)

stanovuje
ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č 341/2017 Sb o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě plat řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace se sídlem H Salichové 816 725 25 Polanka nad Odrou s

účinnosti od 1.8.2019.

_

RMOb/0199/19

Bezúplatné nabytí části pozemku par. č. 2344/1 (par. č. 2344/11 dle GP), převodce: Uřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Usneseni číslo: 0241/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
bezúplatné nabytí pozemku par. č 2344/11 ostatní plocha ostatní komunikace výměry 52 m2,
který vznikne z části původního pozemku par.cc2344/1 ostatni plocha, ostatni komunikace
výměry 3223 m2 na základě geometrického plánu č. 3375-81/2018 ze dne 15. 01.2019, vše k.
ú. Polanka nad Odrou, za účelem majetkoprávniho vypořádání pod chodníkem IV. třídy,
převodce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Lihovarská
1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice.
2) ukládá
zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D., referent majetku
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RMOb/0200119
Uplatné nabytí části pozemků par. &. 2344/1 a 2348/2 (par. č. 2344/10 dle GP), prodávající:
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Usnesení čislo: 0242IRMOb-PoI/1822/18

Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
úplatné nabytí pozemku par. č. 2344/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 272 m2,
který vznikne z části původních pozemků par. č. 2344/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
výměry 3223 m2 a 2348/2, ostatni plocha, ostatni komunikace, výměry 415 m2 na základě
geometrického plánu č. 3375-81/2018 ze dne 15.01.2019, vše k. u. Polanka nad Odrou, za
kupní cenu 93.000,- Kč, prodávající: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem: Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice.

2)

ukládá
zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

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

RMOb/0201/19
Návrh na zahájení zadávacího řízení - vyzvat dodavatele k podání nabídek v podlimitnim

otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, na realizaci stavby „Stavební úpravu stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový
dům s pečovatelskými byty v Ostravé Polance nad Odrou“
Usneseni číslo: 0243IRMOb-PoI/1822/18
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek v podlimitnim otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Stavební
upravu stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravé
Polance nad Odrou“, v rozsahu předloženého materiálu.
2) jmenuje
hodnotící komisi ve složení
členovéi
1. Pavel Bochnia — starosta městského obvodu
2. Jarmila Plánková — člen rady
3. Kamil Havrlant — člen zastupitelstva
4. Roman Mihula — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek
5. Mgr. Ing. Tereza Hoffmannová — zástupce zpracovatele zadávací dokumentace
náhradníci:
1. Martina Šoustalova — místostarostka městského obvodu
2. Ing. Vit Suder — člen rady

3. Jiří Adamec — člen rady
4. Iveta Matulová - odbor hospodářské správy a veřejných zakázek
5, Ing. Denisa Michalčíková — zástupce zpracovatele zadávací dokumentace

QŠTŘÁWÁH!
Strana 10/11

POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

ukládá
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této
veřejné zakázky
Vyřizuje: Roman Mihule
Vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

4)

zplňomocňuje
společnost Pure Ventures, s.r.o., se sídlem Ondříčkova 503/29, 130 00 Praha 3, k
organizačnímu zajištění průběhu zadávacího řízení včetně komunikace s dodavateli a účastníky

zadávacího řízení, k přijímání a odpovídání dotazů podaných v rámci tohoto zadávacího řízení
a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení a k podpisu veškerých
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí
o námitkách.

RMOb/0202/19
Zpráva o činnosti knihovny města Ostravy - obvod Ostrava 4 za 1. pololetí 2019
Usnesení čislo: 0244/RMOb-Pol/1822/18
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
zprávu o činnosti knihovny města Ostravy za 1. pololetí 2019.

RMOb/0194/19
Informace starosty a ostatnich radnich o déni v městském obvodu
Usneseni čislo: 0245IRMOb-Poll1822/18
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.
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