Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

55. (mimořádné) schůze rady městského obvodu

m‘

(><

konané dne 25.11.2020

0646/RMOb-Pol/1822/55
0652/RMOb-Pol/1822/55

(

„!

IA/

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679‘ o ochraně fyzuckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto Údajů a o zrušení
směrnlce 95/46/ES, a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju, 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 čisel ze dne: 25.11.2020

Číslo usnesení

Materiál

Název

0646/RMOb-Pol/1822/55

RMOb/O296/20

Žádost o stanovisko ke zrušení pobočky ZUŠ

0647/RMOb-Pol/1822/55

RMOb/O295/20

(budova ZŠ Polanka nad Odrou)
“Základní škola a mateřská škola Polanka nad
Odrou,
příspěvková organizace
odpisového plánu na rok 2021”

-

schválení

0648/RMOb-Poll1822/55

RMOb/0297/20

„Základní škola a mateřská škola Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace — návrh rozpočtu na
rok 2021 a střednědobého výhledu na období
2022 - 2023“

O649/RMOb-Pol/1822/55

RMOb/0298/20

,,Na’vrh rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka

nad Odrou na rok 2021 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024“

0650/RMOb-Pol/1822/55

RMOb/0294/20

Podminky pro zřízení nového parkovacího stání pro

0651/RMOb-Pol/1822/55
0652/RMOb-Pol/1822/55

RMOb/0299/20
RMOb/0300/20

Stanovisko samosprávy ke stavební činnosti
Návrh na uzavření dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo č. 800151/2020, na realizaci stavby
„Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v

motorové vozidlo na obecním pozemku

Polance nad Odrou"

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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POLAN KA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

BMOb/0296I20
.
Zádost o stanovisko ke zrušení pobočky ZUS (budova ZS Polanka nad Odrou)
Usnesení číslo: 0646/RMOb-PoI/1822l55
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
žádost ředitele Základní umělecké školy H. Salichově, 1. května 330/160, Ostrava - Polanka
nad Odrou, příspěvková organizace 0 stanovisko ke zrušení pobočky Základní umělecké
školy v budově Základní školy v Polance nad Odrou
2) souhlasí
se zrušením pobočky Základní umělecké školy H. Salichově, v budové Základní školy v
Polance nad Odrou.

RMOb/0295120
“Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

- schválení odpisového plánu na rok 2021”
Usneseni číslo: 0647/RMOb—Poll1822/55
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
2)

3)

dle předloženého návrhu pro rok 2021
schvaluje

převést odpisy v celkové výši z účtu zřizovatele na účet příspěvkové organizace v termínu do
15.11.2021
ukládá
Základní škole a mateřské škole Polanka nad Odrou odvést odpisy na účet zřizovatele v
termínu do 15.12.2021.

4)

ukládá
příspěvkové organizaci předložit každoročně v termínu do 30.10. Radě městského obvodu

5)

Polanka nad Odrou ke schválení výši odpisů na další kalendářní rok
ukládá
seznámit ředitele školského zařízení v městském obvodě Polanka nad Odrou s usnesením

Rady městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a 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
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb10297120
„Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace — návrh

rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022 - 2023“
Usneseni čislo: 0648/RMOb-Poll1822/55
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočet (plán výnosů a nákladů) pro rok 2021 zřízené příspěvkové organizace
2)

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou ve výši 4 675 tis. Kč
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 příspěvkové organizace

3)

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
ukládá
seznámit vedení příspěvkové organizace s výše uvedeným usnesením.
Vyřizuje:

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

RMObI0298/20
„Návrh rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2021 a návrh

střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024“
Usneseni číslo: 0649IRMOb-Poll1822/55
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočet městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021 dle
předloženého návrhu

2)

doporučuje

3)

zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 — 2024
doporučuje

zastupitelstvu schválit pro rok 2021 rozpočtové změny týkající se přesunů mezi položkami
běžných výdajů (pol.5xxx) a kapitálových výdajů (pol. 6xxx) bez omezení výše částky a bez
dopadu na závazné ukazatele

4)

ukládá
starostovi předložit návrhy k projednání zastupitelstvu.

Vyřizuje:

Pavel Bochnia,
starosta

RMOb10294/20
Podmínky pro zřízení nového parkovacího stání pro motorové vozidlo na obecním pozemku
Usnesení číslo: 0650/RMOb-Poll1822/55
Rada městského obvodu Polanka

1)

ruší
v plném rozsahu stávající podmínky pro zřízení nového parkovacího stání pro motorové
vozidlo na obecním pozemku zpracované Vladimírem Mikeskou

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 opnou

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)
3)

schvaluje
podmínky pro zřízení nového parkovacího stání pro motorové vozidlo na obecním pozemku
ukládá
zveřejnit podmínky pro zřízení nového parkovacího stání pro motorové vozidlo na obecním

pozemku dle bodu 2) tohoto usnesení na internetových stránkách městského obvodu Polanka
nad Odrou.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0299120
Stanovisko samosprávy ke stavebni činnosti
Usneseni číslo: 0651IRMOb-Poll1822l55
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
jednotný formulář s názvem „Stanovisko samosprávy ke stavební činnosti“

2)

ukládá
referentu majetku ÚMOb předat při podání žádosti o stavební záměr v k.ú. Polanka nad
Odrou formulář dle bodu č. 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
zveřejnit formulář na internetových stránkách městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

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

RMOb/O300/20
Návrh na uzavření dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 80015112020, na realizaci
stavby ,,Stavebni úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“

Usnesení číslo: 0652/RMOb-PoI/1822155
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOO151I2020, v rámci realizace stavby „Stavební

úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ se zhotovitelem společností CONE —
STAVITESTVÍ, a.s., se sídlem: Kosmova 17/1126,702 00 Ostrava — Přívoz, IČO: 25357603,
předmětem dodatku č. 2, je náprava administrativních pochybení Dodatku č. 1, dle
předloženého materiálu

2)

rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 800151/2020 z důvodu vzniku víceprací a

ménépraci při realizaci stavby „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad
Odrou“ se zhotovitelem společností CONE — STAVITESTVI, a.s., se sidlem: Kosmova
17/1126,702 00 Ostrava — Přívoz, íČO: 25357603, dodatkem č. 3 se upravuje termín realizace

a cena díla na částku 14.080.695,14 Kč bez DPH, vše v rozsahu předloženého materiálu
3)

zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatků dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení.
Zodp. Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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.

OSTRAVA! !!
POLANKA
Strana 5/5

NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského 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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POLANKA
NAD ODROU

