
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

59. schůze rady městského obvodu

konané dne 16.12.2020

0671/RMOb-Pol/1822/59O
<
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m
\

0678/RMOb-Pol/1822/59

  
  

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.

OSTRAVA!!!

POLANKA

Strana 1/5 NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 16.12.2020

Číslo usneseni Materiál Název

0671/RMOb-Pol/1822/59 RMOb/O320/20 Kontrola usnesení z 56, 57 a 58 rady městského

obvodu

0672/RMOb-Poll1822/59 RMOb/0319/2O Návrh na uzavření dodatku č.8 přílohy č.2 smlouvy o

nájmu tepelných zařízení č.4/2005 ze dne

31.03.2005 se společností VAE THERM, spol.sro.

0673/RMOb-Pol/1822/59 RMOb/0321/20 Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

nézvem ,,Mistni komunikace a chodník Za

Podjezdem, Polanka nad Odrou, II. etapa“.

0674/RMOb-Poll1822/59 RMOb/0323/20 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

0675/RMOb-Pol/1822/59 RMOb/0324/20 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č.

SOO151/2020, na realizaci stavby „Stavební úpravy

obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“.

0676/RMOb-Poll1822/59 RMOb/O325/20 Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

0677/RMOb-PoI/1822/59 RMOb/0326/20 „Rozpočtová opatření č. 18, 19 a 20/2020“

0678/RMOb-PoI/1822/59 RMOb/0322/20 lnformace 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/0320/20

Kontrola usnesení z 56, 57 a 58 rady městského obvodu

Usneseni číslo: 0671IRMOb-Pol/1822/59

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 56, 57 a 58 rady městského obvodu.

RMOb/0319120

Návrh na uzavření dodatku č.8 přílohy č.2 smlouvy o nájmu tepelných zařizení č.4/2005 ze

dne 31.03.2005 se společností VAE THERM, spol.s.r.o.

Usneseni číslo: 0672/RMOb-PoI/1822/59

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

s uzavření dodatku č.8, přílohy č. 2 smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 4/2005 ze dne 31.

3. 2005 se společností VAE THERM, spol. s r.o., se sídlem Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod

Radhoštěm, IČ 61973815, kdy předmětem je pořízení nového technologického zařízení

kotelny objektu 1. května 1/2a, Ostrava-Polanka nad Odrou

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku bod bodem 1) tohoto usnesení

Vyřizuje: Roman Mihula, vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0321l20

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem „Místni komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, II.

etapa“.

Usneseni číslo: 0673IRMOb-Pol/1822/59

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny, o pořadí nabídek, o výběru

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, II. etapa“,

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5, se společností STRABAG a.s., se

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IC: 60838744, Odštěpný závod Morava,

oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov za cenu 5 650 691,15Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.

Vyřizuje.: Roman Mihula, vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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/0323I20 „ „

Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

Usneseni číslo: 0674IRMOb-Poll1822159

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace dle

návrhu tohoto materiálu

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková

Tajemnice UMOb

RMOb/0324120

Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 80015112020, na realizaci stavby

„Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“.

Usneseni číslo: 0675/RMOb-Pol/1822/59

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 800151/2020, v rámci realizace stavby „Stavební

úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“ se zhotovitelem společností CONE —

STAVITESTVI, a.s., se sídlem: Kosmova 17/1126,702 00 Ostrava — Přívoz, IČO: 25357603,

dodatkem č. 4 se v souvislosti s více a méněpracemi upravuje cena díla na částku

14.155.884,64 Kč bez DPH

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula, vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O325/20 „ -

Platový výměr ředitele ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usnesení čislo: 0676/RMOb-Poll1822/59

Rada městského obvodu Polanka

1) stanovuje

ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 300/2019Sb., 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 1.1.2021 dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.

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/O326/20

Rozpočtová opatření č. 18, 19 a 20/2020

Usnesení číslo: 0677/RMOb-Pol/1822/59

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 18, 19 a 20/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou

pro rok 2020 dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 18, 19 a 20/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad

Odrou pro rok 2020.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0322/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0678/RMOb-Pol/1822/59

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 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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