Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

49. schůze rady městského obvodu

lm!

(><

konané dne 08.09.2020

0567IRMOb-Poll1822l49

0585/RMOb-PoI/1822/49

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 08.09.2020

Číslo usnesení

Materiál

Název

0567/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0216/20

Kontrola usnesení z 48. rady městského obvodu

0568/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0214/2O

Smlouva o právu provést stavbu — vodovodní a

kanalizační přípojky do obecního pozemku par. č.
1736/1 — žadatel:
0569/RMOb-Poll1822/49

RMOb/O215/2O

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd do obecního

0570/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/O193/20

pozemku par. č. 2183 — žadatel:—
Program pro poskytování dotací na rok 2021

0571/RMOb-Poll1822/49

RMOb/O217/2O

0572/RMOb-Pol/1822/49
0573/RMOb-Pol/1822/49
0574/RMOb-PoI/1822/49
0575/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0220/20
RMOb/0221/20
RMOb/0223/20
RMOb/0218/2O

0576/RMOb—PoI/1822/49

RMOb/0219/20

Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Městského
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2021 a
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-

2024
Rozpočtové opatření 14/2020
Rozpočtové opatření 15/2020
Rozpočtové opatření 16/2020
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na stavbu s
názvem „Oprava MK, ulice J. Krejčího“
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
SOO128/2019, na realizaci stavby Stavební úpravy

stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům
s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou.
0577/RMOb-PoI/1822/49

RMOb/0222/2O

Rámcová

dohoda

o

podmínkách

poskytování

0578/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0225/20

mobilních služeb elektronických komunikací
Dočasné snížení nájemného v souvislosti se stavbou
s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č.p.

0579/RMOb-Pol/ 1822/49

RMOb/0226/20

545 v Polance nad Odrou"
Návrh na vyhlášení veřejné výzvy - prodej vozidla

0580/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0227/20

Souhlas s návrhem instalace sirény na střechu

O581/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0228/20

víceúčelové stavby č.p. 592 — ul. 1. května

O582/RMOb-PoI/1822/49

0583/RMOb-Pol/1822/49

Návrhy smluv o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí

(stávající byty v obytném objektu 1. května 545/84 A,
B, Ostrava, 725 25, Polanka nad Odrou)
RMOb/O229/20 Návrhy smluv o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (byty,
RMOb/0230/20

1. května 1/2a, Ostrava, 725 25 Polanka nad Odrou)
Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a

areálu Molákova 701 Ostrava — Polanka nad Odrou
platný od 01.10.2020
0584/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0232/20

O585/RMOb-Pol/1822/49

RMOb/0224/20

Žádost o udělení výjimky z počtu dětí ve školní

družině
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

RMOb/0216I20
Kontrola usnesení z 48. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0567/RMOb-Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 48. rady městského obvodu ze dne 19.08.2020.

RMOb/0214120
Smlouva o právu prov'

—

ní a kanalizační přípojky do obecního pozemku

par. č. 1736/1 — žadate
Usneseni číslo: 0568/RMOb—Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním části vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení chatky na pozemku par. č.
1640/2 do obecního pozemku par. č. 1736/1, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, investor: Kamila
Goljanová, bytem: Jana Šoupala 1607/21, 708 00 Ostrava - Poruba, a 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
2) rozhodla

3)

na straně vlastníka pozemku par. č. 1736/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení
zplňomocňuje
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

RMOb/0215/20
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd do obecního pozemku par. č. 2183 — žadatel:

Usneseni čislo: 0569/RMOb-PoI/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 2145/1, v k.ú. Polanka nad

Odrou k MK IV. třídy — ul. Za Podjezdem na pozemku par. č. 2183 dle § 10 odst. 4 pism. b)
zákona o ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění ozdě'ších ředpisú, žadatel:

Ha předpokladu
že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m.
2)

souhlasí

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 za'konem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 844 na
pozemku par. č. 2144 do obecního pozemku par. č. 2183, v k. ú. Polanka nad Odrou,

investor: Vladimir Krátký, bytem: Staniční 844/28, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, a se
3)

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2183, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

4)

umístěni 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
usnesení

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0193/20
Program pro poskytování dotací na rok 2021
Usnesení čislo: 0570/RMOb-Poll1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
ZMOb Polanka nad Odrou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 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 31.01.2021

2)

ukládá
postoupit na nejbližší jednání ZMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

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

RMOb/0217120
Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Městského obvodu Polanka nad
Odrou na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024
Usnesení číslo: 0571/RMOb-Poll1822/49
Rada méstského obvodu Polanka
1) projednala
Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, méstského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2)

2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 — 2024
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit zásady pro sestavování návrhu
rozpočtu SMO, méstského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2021 a střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2022 — 2024

V souladu s nařízením EU 2016/1579, 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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3)

ukládá
předložit zásady na jednání ZMOb Polanka nad Odrou
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová, vedoucí odboru

financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0220/20
Rozpočtové opatření 14/2020
Usnesení číslo: 0572/RMOb-Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje

2)

rozpočtové opatření č. 14/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2020 dle přiloženého návrhu
ukládá
provést rozpočtové opatření č. 14/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2020.
Vyřizuje:

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

RMOb/0221l20
Rozpočtové opatření 15/2020
Usnesení číslo: 0573/RMOb-PoI/1822/49

Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2020 dle přiloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 15/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2020.

Vyřizuje:

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

RMOb/0223l20
Rozpočtové opatření 16/2020
Usnesení číslo: 0574/RMOb-PoI/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2020 dle přiloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 16/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020.

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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Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová, vedouci odboru

financi, vnitřních věcí a majetku
RMOb/0218/20
Návrh na uzavření smlouvy o dilo na stavbu s názvem „Oprava MK, ulice J. Krejčího“
Usnesení číslo: 0575/RMOb-PoI/1822/49
Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava MK, ulice J. Krejčího“, se společností Ostravské
komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; IČ:
25396544, za cenu 521.268,00 Kč bez DPH
zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0219/20
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 80012812019, na realizaci stavby

Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty
v Ostravě Polance nad Odrou.
Usnesení číslo: 0576/RMOb-Pol/1822/49

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 800128/2019 na realizaci stavby „Stavební úpravy

stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravé Polance
nad Odrou“ se zhotovitelem, společností MORYS s.r.o., se sídlem: Korejská 894/9, 702 00
Ostrava — Přívoz, IČO: 42864771, dodatkem č. 2 se upravuje termín předání díla v rozsahu
předloženého návrhu

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.
Zodp. Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0222/20
Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací
Usnesení číslo: 0577/RMOb-Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací

2)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu dle bodu 1) tohoto usnesení.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o voIném 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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RMOb/0225I20
Dočasné snížení nájemného v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného
objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou“
Usneseni číslo: 0578IRMOb-Pol/1822l49
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad

Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v
ředmětu ná'mu na straně

2)

rona'ímatele uzavřít s

' "
, dodatek č. 1, k nájemní smlouvě evid.
č. MJP/2000/Král. ze dne 09.10.2000, kterým se poskytuje sleva na nájemném za pronájem
bytu č. 1 ve 1. NP v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č. 194/1, v k.ú. Polanka nad
Odrou, v období rekonstrukce bytového domu ve výši 100 % z ceny nájmu za jeden měsíc
rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad

Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v
předmětu nájmu na straně pronajímatele, uzavřít
—dodatek č. 1, k nájemní smlouvě evid. č.
73/2013/Slov. ze dne 11.07.2013, kterým se poskytuje sleva na nájemném za pronájem bytu č.
2 ve 2. NP v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č. 194/1, v k.ú. Polanka nad Odrou, v
období rekonstrukce bytového domu ve výši 100 % z ceny nájmu za jeden měsíc
3) rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad
Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v

ředmětu ná'mu na straně rona'ímatele uzavřít—
H dodatek č. 1, k nájemní smlouvě evid. č.
MJP/1735/2005 ze dne 08.08.2005, kterým se poskytuje sleva na nájemném za pronájem bytu
č. 4 ve 3. NP v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č. 194/1, v k.ú. Polanka nad Odrou, v

období rekonstrukce bytového domu ve výši 100 % z ceny nájmu za dva měsíce
4)

rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad

Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání

rona'at'ch prostor při provádění prací v

předmětu nájmu na straně pronajímatele, uzavfitW
_, dodatek č. 1, ke smlouvě o nájmu evid. č. S
163/2012/Slov. ze dne 02.01.2013, kterým se poskytuje sleva na nájemném za pronájem bytu

5)

č. 5 ve 3. NP v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č. 194/1, v k.ú. Polanka nad Odrou, v
obdobi rekonstrukce bytového domu ve výši 100 % z ceny nájmu za dva měsíce
rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad
Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v
předmětu nájmu na straně pronajímatele, uzavřít
, dodatek č. 1, k nájemní smlouvě evid.
č. MJP/2000/Král. ze dne 05.01.2000, kterým se poskytuje sleva na nájemném za pronájem

bytu č. 6 ve 3. NP v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č. 194/1, v k.ú. Polanka nad
6)

Odrou, v období rekonstrukce bytového domu ve výši 100 % z ceny nájmu za dva měsíce
rozhodla

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

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad
Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v

předmětu nájmu na straně pronajímatele, uzavřít _
wwmek č. 1, k nájemní

7)

smlouvě evid. č. S 126/2013/Slov. ze dne 03.03.2014, kterým se poskytuje sleva na nájemném
za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č.
194/1, v k.ú. Polanka nad Odrou, za období červen, červenec a srpen 2020 ve výši 20 % nájmu
rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad
Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v
předmětu nájmu na straně pronajímatele, uzavřít
dodatek č. 2, ke smlouvě o nájmu
evid. č. 8 120/2014/Slov. ze dne 23.10.2014, kterým se poskytuje sleva na nájemném za
pronájem prostoru sloužícího k podnikání v bytovém domé č.p. 545 na pozemku par. č. 194/1,

v k.ú. Polanka nad Odrou, za období červen, červenec a srpen 2020 ve výši 20 % nájmu
8)

rozhodla
v souvislosti se stavbou s názvem „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad
Odrou“ z důvodu zhoršených podmínek užívání pronajatých prostor při provádění prací v

předmětu nájmu na straně pronajímatele, uzavřít s m

“ dodatek č. 2, k nájemní
smlouvě evid. č. S 68/2013/Slov. ze dne 26.06.2013, kterým se poskytuje sleva na nájemném
za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v bytovém domě č.p. 545 na pozemku par. č.

9)

194/1, v k.ú. Polanka nad Odrou, za období červen, červenec a srpen 2020 ve výši 20 % nájmu.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dodatků dle bodu 1), 2), 3, 4), 5),
6), 7) a 8) tohoto usneseni.

Vyřizuje:

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

RMOb/0226/20
Návrh na vyhlášení veřejné výzvy - prodej vozidla

Usnesení číslo: 0579/RMOb-Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o opětovném vypsání veřejné výzvy ve věci prodeje vozidla Škoda Fabia Combi, RZ 2T2
4874, VIN: TMBJC46Y043984688.
RMOb/0227/20
Souhlas s návrhem instalace sirény na střechu víceúčelové stavby č.p. 592 — ul. 1. května
Usnesení číslo: 0580/RMOb-Pol/1822/49

Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s návrhem instalace dle Technického listu instalace sirény, jenž je přílohou č. 1) tohoto
materiálu

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 za'konem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

OSTRAVA! !!
Strana 8/11

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/0228120
Návrhy smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého
napětí (stávající byty v obytném objektu 1. května 545/84 A, B, Ostrava, 725 25, Polanka nad
Odrou)

Usnesení čislo: 0581/RMOb-Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_O1_4121688262, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sidlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly

2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121688416, se společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV —

3)

4)

Podmokly
rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_O1_4121689060, se společností ČEZ
Distribuce, a.s. IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín lv — Podmokly
rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121688360, se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

5)

Děčín IV — Podmokly
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodů 1) 2) 3) a

4)

tohoto usnesení.

Vyřizuje:. Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek.

RMOb/0229/20
Návrhy smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého
napětí (byty, 1. května 1/2a, Ostrava, 725 25 Polanka nad Odrou)
Usnesení číslo: 0582/RMOb-Pol/1822/49
Rada méstského obvodu Polanka

1)

2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692869, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., |Č224729035, se sidlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly
rozhodla
-

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

o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladinyv0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692874, se společností CEZ
Distribuce, a.s., IC: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly

3)

4)

rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692875, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly.
rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) čislo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692879, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., lČ224729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly.

5)

rozhodla

6)

o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692881, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly.
rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692883, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín lV- Podmokly

7)

rozhodla
o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692884, se společností

ČEZ Distribuce, as., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV
—
8)

Podmokly

rozhodla

o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) čislo smlouvy č. 20_SOP_01_4121692890, se společností ČEZ
9)

Distribuce, a.s., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly
rozhodla
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodů 1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) a 8) tohoto usneseni.

Vyřizuje:. Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek.
RMOb/0230120
Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu Molákova 701 Ostrava — Polanka nad
Odrou platný od 01.10.2020

Usnesení čislo: 0583IRMOb-Poll1822/49
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s ceníkem za pronájem prostor Dělnického domu a areálu, Molákova 701, Ostrava — Polanka
nad Odrou s platností od 01.10.2020

2)

ukládá
zveřejnit ceník na internetových stránkách.

Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

V souladu s nařízením EU 2016/6753, 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

referent majetku

BMOb/0232l20
Zádost o udělení výjimky z počtu dětí ve školní družině
Usnesení čislo: 0584/RMOb-Poll1822/49
Rada méstského obvodu Polanka
1) souhlasí
s udělením výjimky z počtu dětí ve školní družině dle důvodové zprávy tohoto materiálu.

RMOb/0224l20
Informace starosty a ostatních radních o dění v méstském obvodu
Usneseni číslo: 0585/RMOb-Pol/1822/49
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
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 c. 110/2019. o zpracováni osobnich údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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