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Pavel Bochnia Martina Soustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochrané fyzických osob v souvistostt se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č, 110/2019. o zpracováni osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 27.01.2021

Číslo usnesení

0685/RMOb-Pol/1822/61

0686/RMOb—Pol/1822/61

0687/RMOb-Pol/1822/61

0688/RMOb-Pol/1822/61

0689/RMOb-Pol/1822/61

0690/RMOb—Pol/1822/61

0691/RMOb-Pol/1822/61

0692/RMOb-Pol/1822/61

0693/RMOb-Pol/1822/61

0694/RMOb-Pol/1822/61

0695/RMOb-Pol/1822/61

0696/RMOb-Pol/1822/61

0697/RMOb—Pol/1822/61

Materiál Název

RMOb/OOO4/21

RMOb/OOO2/21

Kontrola usnesení z 60. rady městského obvodu

Stanovisko městského obvodu Polanka nad Odrou

k připojení dle §10 k místní komunikaci- ul.

Příměstská — žadatelé:

_

RMOb/0003/21 Zádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání

stavebního povolení akce s názvem “Cyklistická

trasa A, | Stará Bělá —- Polanka nad Odrou”

Smlouva o právu provést stavbu na obecních

' č. 3185/6 3 3185/4 — stavebník:

stavba: vodovodní přípojka

RMOb/0330/20 Smlouva o právu provést stavbu, stavba: z evnén'

s'ezd do ozemku par. č. 3185/6, žadateízu

RMOb/OOO7/21

RMOb/0008/21 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody k RD

č.p. 547 na pozemku par. č. 2954 se společností

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dočasné snížení nájemného, nájemce

_

Zařazení nově vybudovaných zpevněných ploch do

sítě místních komunikací vybudovaných v rámci

akce s názvem: „Stavební úpravy stávajícího

objektu a jeho přestavba na bytový dům s

pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb

bankomatu, se společností Euronet Services, spol.

s.r.o.

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd do

obecního pozemku par. č. 4/1 — žadatel:_

RMOb/0009/21

RMOb/OO11/21

RMOb/0013/21

RMOb/0014/21

—

RMOb/0016/21 Žádost o vydání předběžného souhlasu a souhlasu

s umístěním stavby — zpevněného sjezdu

umístěného do pozemku par. č. 76/1 — žadatel-.

RMOb/OO17/21 Zařazení nově vybudovaných zpevněných ploch do

sítě místních komunikací vybudovaných v rámci

akce s názvem: „Výstavba technické infrastruktury

sídelního útvaru Osady Janová v Polance nad

Odrou“

Žádost o vydání předběžného souhlasu a souhlasu

s umístěním stavby - zpevněného sjezdu

Mozemku par. č. 2839/3 — žadatel:

RMOb/OO19/21

V souladu :; 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.

Strana 2/12

OSTRAVA! !!

POLANKA

NAD ODROU



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

O698/RMOb-Pol/1822/61

O699/RMOb-Pol/1822/61

0700/RMOb-Pol/1822/61

0701/RMOb-Poll1822/61

0702/RMOb-Pol/1822/61

0703/RMOb-Pol/1822/61

0704/RMOb-Pol/1822/61

O705/RMOb-Pol/1822/61

0706/RMOb-Pol/1822/61

0707/RMOb-Pol/1822/61

RMOb/OO12/21

RMOb/0006/21

RMOb/0015/21

RMOb/0010/21

RMOb/0021/21

RMOb/0018/21

RMOb/0020/21

RMOb/0022/21

RMOb/0023/21

RMOb/0005/21

Usneseni

Předložení zprávy o přehledu investičních akcí

městského obvodu Polanka nad Odrou v lednu

2021.

Navýšení nájmů o míru inflace v roce 2020

Pronájem pečovatelského bytu číslo 5. v domě

č.p.1/2a, ul. 1.května

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání č.

4A v domé č.p. 545 na ul. 1. května

Zpráva o výsledcích řádné inventarizace ke dni

31.12.2020

Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

Záměr pronájmu dvou bytových jednotek v obytném

objektu čp. 545/84, o velikosti 1+1, v 3.NP.

Vyjádření ke stavbě s názvem „SO 01.2

Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, ll.

Etapa, Klimkovice“ pro územní rozhodnutí

Dohoda o skončení nájmu bytu č. 5, nájemce:

Informace starosty a ostatnich radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni

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/0004/21

Kontrola usnesení z 60. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0685IRMOb-Poll1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 60. rady městského obvodu ze dne 28.12.2020.

RMOb/0002/21

Stanovisko městského o " ' ' dle §10 k mistni komunikaci -

ul. Příměstská — žadatelé:

Usnesení čislo: 0686/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 2597/12, přes pozemek par. č.

2597/28 v k.ú. Polanka nad Odrou k MK III. třídy — ul. Příměstská na pozemku par. č. 2608/1

dle § 10 odst. 4 pism. 4 b) zákona o ozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění

pozdějších předpisů,žadatelem

_

2) nesouhlasí

s umisténim části zpevněněho sjezdu pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku

par. č. 2597/12, přes pozemek par. č. 2597/28, do obecniho pozemku par. č. 2608/1, vše v k.

 

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing, Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0003l21

Zádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení akce s názvem

“Cyklistická trasa A, | Stará Bělá — Polanka nad Odrou"

Usneseni číslo: 0687IRMOb-Poll1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby s názvem „Cyklistická trasa A, | Stará

Bělá — Polanka nad Odrou“, stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 452/5 a 452/6,

vše v k.ú. Polanka nad Odrou, žadatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se

sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

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 za’konem 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

RMOb/0007/21

Smlouva o rávu rovést stavbu na obecních pozemcích par. č. 3185/6 a 3185/4 —

stavebnik:btavbaz vodovodni přípojka

Usneseni číslo: 0688/RMOb-PoI/1822161

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části vodovodni přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 253

umístěného na pozemku par. č. 351, v k.ú. Polanka nad Odrou, do obecních pozemků par. č.

3185/6 a 3185/4 v k. ú. Polanka nad Odrou, investor:—

“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

na straně vlastnika pozemků par. č. 3185/6 a 3185/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření

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

3) zplnomocňuje

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

usnesení

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0330/20

Smlouva o právu rovést stavbu, stavba: zpevněný sjezd do pozemku par. č. 3185/6,

žadatel:—

Usnesení číslo: 0689/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s úpravou části MK IV. třídy na pozemku par. č. 3185/6 pro napojeni rodinného domu č.p.

1566 na ozemku ar. č. 595/8, vše v k. ú. Polanka nad Odrou stavebník:—

ha se vstupem do tohoto

pozemku za účelem realizace

2) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 3185/6, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

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

3) zplnomocňuje

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

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich 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/0008/21

Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody k RD č.p. 547 na pozemku par. č. 2954 se

společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Usnesení číslo: 0690/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dodávce vody k rodinnému domu č.p. 547 na pozemku par. č. 2954 v

k.ú. Polanka nad Odrou se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, se

sídlem: Nádražní 28/114, 729 71 Ostrava — Moravská Ostrava

2) zplnomocňuje

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

usnesení

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0009/21

Dočasné snižení nájemného, nájemce“

Usnesení číslo: 0691IRMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

v souvislosti s nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, která ma'í bránit

šíření onemocnění COVID-19 na straně pronajímatele uzavřít s_,se

wdodatekc. 3, ke

smlouvě o nájmu č. S102/2014/Kur. ze dne 19. 09. 2014, kterým se poskytuje sleva na

nájemném za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 701 a pozemku par. č.

862, za období 10-12/2020 ve výši 50 % nájmu

2) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dodatku č. 2 dle bodu 1) tohoto

usnesení

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0011/21

Zařazení nově vybudovaných zpevněných ploch do sítě místních komunikací

vybudovaných v rámci akce s názvem: „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho

přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“

Usnesení číslo: 0692/RMOb-PoI/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se zařazením nově vybudovaných zpevněných ploch do sítě místních komunikací v rámci

investiční činnosti SMO, s názvem akce: „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho

přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ nacházející se

na pozemcích par. č. 2/2, 3/3 a 3/2 do kategorie místních komunikací III. třídy v majetkové

V souladu s nařízením EU 2016/6759. 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

správě SMO, Městského obvodu Polanka nad Odrou a zařazení části zpevněných ploch na

pozemku par. č. 4/2 do kategorie IV. třídy dle přílohy tohoto materiálu

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedené stavby do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0013121

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb bankomatu, se společností Euronet

Services, spol. s.r.o.

Usneseni čislo: 0693/RMOb-PoI/1 822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytování služeb bankomatu, se společností Euronet Services, spol.

s r. o., se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 25608452, v rozsahu předloženého návrhu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1, tohoto usnesení.

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

RMOb/0014l21

Smlouva o právu provést stavbu — vjezd do obecního pozemku par. č. 4/1 — žadatel-

Usnesení číslo: 0694IRMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 7, v k.ú. Polanka nad Odrou k

MK III. třídy - ul. Jana Krejčího na pozemku par. č. 4/1 dle § 10 odst. 4 pism. b) zákona o

pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žadatel:

, . , , za předpokladu

že do rozhledového trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m

2) souhlasi

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 1052 na

pozemku par. č. 10 do obecního pozemku par. č. 4/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, stavebník:

, a se

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 4/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto

usnesení

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

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0016l21

Zádost o vydání předběžného souhlasu a souhlasu s umístěním stavby — zpevněného

sjezdu umístěného do pozemku par. č. 76/1 - žadatel:_

Usnesení číslo: 0695IRMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

3) nesouhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení budoucího parkoviště na pozemku par. č.

193/1 do obecního iozemku iar. č. 76/1| v k. ú. Polanka nad Odrou| žadatelF

4) u a a

sdélit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0017/21

Zařazení nově vybudovaných zpevněných ploch do sítě místních komunikací

vybudovaných v rámci akce s názvem: „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru

Osady Janová v Polance nad Odrou“

Usneseni čislo: 0696/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se zařazením nově vybudovaných zpevněných ploch do sítě místních komunikací v rámci

investiční činnosti SMO, s názvem akce „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru

Osady Janová v Polance nad Odrou“ nacházející se na pozemcích par. č. 2881, 2886/12,

2886/1, 2869/3, 2863, 2859/21, 2859/16, 2857/1, 2839/1, 2839/5 a 2839/2 do kategorie

místních komunikací III. třídy v majetkové správě SMO, Městského obvodu Polanka nad

Odrou a se zařazením nově vybudovaných zpevněných ploch do sítě místních komunikací

nacházející se na pozemcích par. č. 2839/3, 2839/6, 2839/4 a 2839/2 do kategorie místních

komunikací IV. třídy v majetkové správě SMO, Městského obvodu Polanka nad Odrou

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedené stavby do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/6379, 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

BMOb/0019l21

Zádost o vydání předběžného souhlasu a souhlasu s umístěním stavby — zpevněného

sjezdu umístěného do pozemku par. č. 2839/3 — žadatel:_

Usneseni čislo: 0697/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku

par. č. 2731/2 do obecních ozemků ar. č. 2839/3 a 2839/2 v k. ú. Polanka nad Odrou,

žadatel:_

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0012/21

Předložení zprávy o přehledu investičních akcí městského obvodu Polanka nad Odrou v

lednu 2021

Usnesení číslo: 0698IRMOb-Poll1822l61

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

Zprávu o přehledu investic zpracovanou odborem hospodářské zprávy a veřejných zakázek

v lednu 2021

2) souhlasí

s návrhem projektových záměrů v rozsahu předložené Zprávy dle bodu 1) tohoto usnesení.

RMOb/0006/21

Navýšení nájmů o míru inflace v roce 2020

Usnesení číslo: 0699/RMOb-PoI/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele s účinností od 01.01.2021 o navýšení nájemného pro rok 2021 za

bytové prostory, nebytové prostory a pozemky, o inflaci v roce 2020 ve výši 3,2 %, vydanou

Českým statistickým úřadem

2) ukládá

uvědomit písemně jednotlivé nájemce o jednostranném zvýšení nájemného dle bodu 1) tohoto

usnesenL

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

v souladu s nařízením EU 2016/6753, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju 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/0015/21

Pronájem pečovatelského bytu číslo 5. v domé č.p.112a, ul. 1.května

Usneseni čislo: 0700/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

odmítnutí podpisu smlouvy o nájmu bytu ze strany vybraného nájemce, dle usnesení č.

0658/RMOb-Pol/1822/56 ze dne 02. 12. 2020

2) rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu

, kdy předmětem nájmu je pečovatelský byt č. 5 v

bytovém domé na adrese, č. p. 1/2a, 1. května, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou,

v rozsahu předloženého návrhu

3) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0010/21

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání č. 4A v domé č.p. 545 na ul. 1. května

Usnesení číslo: 0701/RMOb-Poll1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví SMO, svěřených městskému

obvodu Polanka nad Odrou, celkové výměry 88,24 m2 na adrese: 1. května 545, Ostrava-

Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 1 500,- Kč/m2 rok, s pravidelným navyšováním

nájemného vždy od 01.01. roku, ve kterém bude ČSÚ vyhlášena míra roční inflace, na dobu

neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem provozování podnikatelské činnosti

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0021l21

Zpráva o výsledcích řádné inventarizace ke dni 31.12.2020

Usnesení číslo: 0702/RMOb-Poll1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace

majetku, závazků a pohledávek Statutárního města Ostravy — městského obvodu Polanka

nad Odrou ke dni 31.12.2020

2) bere na vědomí

se souhlasným stanoviskem předloženou zprávu o výsledcích provedené řádné inventarizace

majetku Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, Heleny

Salichové 816, Ostrava — Polanka nad Odrou ke dni 31 .12.2020

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.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

3) ukládá

předložit výsledky provedené inventarizace majetku zřízených příspěvkových organizací a

majetku Statutárního města Ostravy — městského obvodu Polanka nad Odrou Zastupitelstvu

městského obvodu Polanka nad Odrou spolu se závěrečným účtem SMO — městského

obvodu Polanka nad Odrou za rok 2020.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/OO18/21 _ -

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

Usnesení číslo: 0703/RMOb-Poll1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) stanovuje

ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 300/2019 ve znění

pozdějších změn plat řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace se sídlem

H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou a účinností od 1.1.2021 dle přílohy č. 2) tohoto

materiálu

RMOb/0020/21

Záměr pronájmu dvou bytových jednotek v obytném objektu čp. 545/84, o velikosti 1+1,

v 3.NP

Usneseni číslo: 0704/RMOb-Poll1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu bytu č.6A v 3.NP na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava - Polanka

nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou o

výměře bytu 37,44m2, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2 včetně nájmu sklepních prostor o

výměře 23,28 m2, za nájemné ve výši ZO,—Kčlmz. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

s tří měsíční výpovědní lhůtou

2) rozhodla

o záměru pronájmu bytu č.38 v 3.NP na adrese: 1. května 545/84, 725 25 Ostrava-Polanka

nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, o výměry

bytu 38,62 m2, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2, včetně nájmu sklepních prostor o výměře

15,95 m2, za nájemné ve výši 20,-Kč/m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří

měsíční výpovědní lhůtou

3) ukládá

zveřejnit záměry na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) 2) tohoto usnesení.

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,

OSTRAVA!!!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0022/21

Vyjádření ke stavbě s názvem „SO 01.2 Protipovodňová úprava vodního toku

Polančice, ". Etapa, Klimkovice“ pro územní rozhodnutí

Usnesení číslo: 0705IRMOb-Pol/1822I61

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s projektovou dokumentaci s nézvem stavby „SO 01.2 Protipovodňová úprava vodního toku

Polančice, ||. Etapa, Klimkovice“ v rámci akce „Protipovodňová opatření na vodním toku

Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba 5578“ pro územní rozhodnutí, označenou

datem 12/2017, zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova

505/17, 460 01 Liberec. Stavbou bude dotčen obecní pozemek par. č. 1525 v k.ú. Polanka

nad Odrou

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0023I21

Dohoda o skončení nájmu bytu č. 5, nájemce:—

Usneseni číslo: 0706/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 5, v bytovém domě č.p.

545 na ul. 1. května, vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu evid. č. S 163/2012/Slov. ze dne

02.01.2013 uzavřenou_lájembytové jednotky č. 5 zanikne

dohodou ke dni 31.12.2020

2) ukládá

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o skončení nájmu bytu dle

bodu 1)tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0005/21

Informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0707/RMOb-Pol/1822/61

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich 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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