
Statutární město Ostrava Usnesení
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rada městského obvodu
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0645/RMOb-Pol/1822/54

  
 

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 údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čísel ze dne: 18.11.2020

Číslo usnesení Materiál Název

0634/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/0290/20 Kontrola usnesení z 53. rady městského obvodu

0635/RMOb—Pol/1822/54 RMOb/0292/20 Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou

0636/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/0285/20 Vyřazení majetku

0637/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/0284/20 Návrh na uzavření dodatku č. 20 přílohy č. 3 ke

smlouvě o dodávce tepelné energie č. 4/2005 ze

dne 31. 3. 2005, se společností VAE THERM, spol.

s.r.o.

0638/RMOb-PoI/1822/54 RMOb/0286/20 Návrh na uzavření smluv o sdružených službách

dodávky elektřiny ze sítí NN, se společností ČEZ

Prodej a.s.

0639/RMOb-PoI/1822/54 RMOb/0283/20 Dohoda o spolupráci

0640/RMOb-Poll1822/54 RMOb/0282/20 Smlouva o právu provést stavbu, kanalizační

přípojka do obecního ozemku par. č. 1781/5 (ul. U

Rybníčku), žadatel:*

0641/RMOb-PoI/1822/54 RMOb/0287/20 Žádost o účelovou dotací — Knihovna města

Ostravy, příspěvková organizace

0642/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/0288/20 Rozpočtové opatření č. 17/2020

0643/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/0289/20 Plnění příjmů a čerpání výdajů 01-09/2020

0644/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/O293/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a poskytovéni

služeb č. 15/PS435

0645/RMOb-Pol/1822/54 RMOb/O291/2O Informace starosty a ostatnich 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0290/20

Kontrola usnesení z 53. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0634/RMOb-Pol/1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 53. rady městského obvodu.

RMOb/0292l20 _ .

Souhlas s přijetím daru pro ZS a MS Polanka nad Odrou

Usneseni číslo: 0635/RMOb—Poll1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím sponzorského daru ve výši 3 688 Kč od firmy Photodients Brno, spol.s.r.o., IČ:

44964404Cej| 105, 602 00 Brno

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

RMOb/0285I20

Vyřazení majetku

Usnesení číslo: 0636/RMOb-Pol/1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě zápisu z jednání likvidační komise o vyřazení majetku SMC-městského obvodu

Polanky nad Odrou v celkové výši 212 103,60 Kč, evídovaného v majetku MOb Polanka nad

Odrou

2) ukládá

provést všechny úkony související s vyřazením majetku.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0284/20

Návrh na uzavření dodatku č. 20 přílohy č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.

4/2005 ze dne 31. 3. 2005, se společností VAE THERM, spol. s.r.o.

Usneseni číslo: 0637/RMOb-Pol/1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 20 přílohy č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. KS 4/2005 ze

dne 31. 3. 2005, se společností VAE THERM, spol. s.r.o., IČ: 61973815, se sidlem Kulturni

1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kdy předmětem dodatku je stanovení výše záloh a

kalkulace ceny tepla pro rok 2021.

V souladu s nařízením EU 2016/6379, 0 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

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku bod bodem 1) tohoto usnesení.

zodp. Matulová Iveta, odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0286/20

Návrh na uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze síti NN, se

společností CEZ Prodej a.s.

Usnesení číslo: 0638/RMOb-Poll1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy č 0201729057 o sdružených službách dodávky elektřiny se společností

ČEZ Prodej, s.r.o., lČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, kdy předmětem

smlouvy je připojení nového odběrného místa bytu v objektu č.p.545

2) rozhodla

o uzavření smlouvy č. 0201729191 o sdružených službách dodávky elektřiny se společností

ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, kdy předmětem

smlouvy je připojení nového odběrného místa bytu v objektu č.p.545

3) zplňomocňuje

starostu k podpisu smluv dle bodu 1) 2) tohoto usneseni.

Zodp. Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0283/20

Dohoda o spolupráci

Usnesení číslo: 0639/RMOb-Poll1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

uzavřít dohodu o spolupráci se s olečností RD STYL a.s. se sídlem Plaská 622/3 150 00

Praha 5, |Čo 258 21 130,

—
Wdlepřílohy č. 1 tohoto materiálu

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody dle bodu č. 1) tohoto

usnesenr

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 osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě

OSTRAVA! !!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0282/20

Smlouva o právu provést stavbu, kanalizační přípojka do obecního pozemku par. č. 1781/5

(ul. U Rybníčku), žadatel:

Usnesení číslo: 0640/RMOb-PoI/1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 477 na

pozemku ar. č. 1787 do obecního ozemku ar. č. 1781/5, vše k. ú. Polanka nad Odrou,

investor:hase

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

na straně vlastníka pozemku par. č. 1781/5, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

3) 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

BMOb/0287l20

Zádost o účelovou dotaci — Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0641/RMOb-PoI/1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - městského obvodu Polánky nad Odrou na rok

2021 ve výši Kč 15.000,- Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizace, ul. 28. října

289/2, 702 00 Ostrava, IČ 000 975 86 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2021 a s

podanou žádostí, ato za účelem:

a) doplnéni knižního fondu pobočky knihovny v Polance nad Odrou, ul. 1. května 330/160, ve

výši 5.000,- Kč,

b) na podporu volnočasových aktivit místních dětí s názvem projektu „Zpátky do pohádky“ ve

výši 10.000,- Kč

2) ukládá

zajistit převod přiznaných finančních prostředků na účet žadatele do 28.02.2021.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

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

RMOb/0288120

Rozpočtové opatření č. 17/2020

Usneseni číslo: 0642/RMOb-PoI/1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 17/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok

2020 dle přiloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 17/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0289120

Plnění příjmů a čerpání výdajů 01-09/2020

Usnesení číslo: 0643IRMOb-Poll1822/54

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 01-09/2020

2) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Pavel Bochnia,

starosta

RMOb/0293120

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č. 15IPS435

Usneseni číslo: 0644/RMOb-Poll1822/54

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č. 15/PS435 dle přílohy č.

2) tohoto materiálu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu Dodatku č. 1 o nájmu a poskytování služeb č. 15/PS435.

RMOb/0291120

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0645/RMOb-Poll1822/54

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 č 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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