Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

65. schůze rady městského obvodu

'm‘

O<

konané dne 25.03.2021

O750lRMOb-Pol/1822/65
O759/RMOb-Pol/1822/65

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 če 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: 25.03.2021

Číslo usneseni

Materiál

Název

0750/RMOb-PoI/1822/65
O751/RMOb-Pol/1822/65

RMOb/0073/21
RMOb/OO70/21

Kontrola usneseni z 64. rady městského obvodu
Kontrola autoprovozu rok 2020

0752/RMOb-Pol/1822/65

RMOb/0072/21

0753/RMOb-PoI/1822/65

RMOb/0069/21

0754/RMOb-PoI/1822/65

RMOb/0067/21

Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu
Polanka nad Odrou Ostravská organizace
vozíčkářů, spolek
Zpráva o činnosti z úseku sociální práce a
přestupků
Souhlas s umístěním stavby domovní ČOV na
pozemku par. č. 2852/7, který sousedí s obecnim
Bozemkem Ear. č. 2852/1 ižadatelé: _

O755/RMOb-Pol/ 1822/65

RMOb/0068/21

Pronájem bytu č. 4B, 2B a 18 v bytovém domé č.p.
545, ul. 1. května

O756/RMOb-Pol/1822/65
O757/RMOb-Pol/1822/65

RMOb/OO75/21
RMOb/OO76/21

O758/RMOb-Pol/1822/65

RMOb/0071/21

Zpráva o činnosti stavebního úřadu
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Parkoviště u hřbitova“

Pronájem bytů č. 5A a SB v bytovém domě
č.pop.545, ul. 1. května

O759/RMOb-PoI/1822/65

RMOb/OO74/21

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v
městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvisíostí 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/0073I21
Kontrola usnesení z 64. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0750/RMOb-Pol/1822/65
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 64. rady městského obvodu ze dne 10.03.2021.
RMOb/0070121
Kontrola autoprovozu rok 2020

Usneseni číslo: 0751IRMOb-Poll1822165
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
předloženou zprávu kontroly autoprovozu služebních vozidel za rok 2020

RMOb/0072/21
Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou Ostravská organizace
vozíčkářů, spolek
Usnesení číslo: 0752IRMOb-Poll1822/65
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
neposkytnout dotaci Ostravské organizaci vozíčkářů, spolek, IČ: 66933579, se sídlem:
Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava — Zábřeh a to na přepravu občanů městského obvodu

2)

Polanky nad Odrou
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0069121
Zpráva o činnosti z úseku sociální práce a přestupků
Usnesení číslo: 0753/RMOb-Poll1822/65
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

Zprávu o činnosti 2 úseku sociální práce a přestupků za rok 2020

Vyřizuje:

Hana Šimůnková,
sociální pracovnice, referent přestupků

v souladu s naﬁzenim 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/0067/21

„

Souhlas s umístěním stavby domovni COV na ozemku ar. č. 2852/7 kte ' sousedí s
obecním pozemkem par. č. 2852/1 (žadatele:ů

_
Usnesení číslo: 0754/RMOb-PoI/1822/65
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s navrhovaným záměrem stavby domovní čistírny odpadních vod a vsaku pro odvedeni
odpadních splaškových vod, na pozemku par. č. 2852/7, ze stáva'ícího rodinného domu na

pozemku par. č. 2852/23, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatelé:—

—. Pozemek
par, č. 2852/7 sousedí s pozemkem par. č. 2852/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, kde vlastníkem
pozemku je obec. Souhlas bude doložen k žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby dle
stavebního zákona

2)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0068121
Pronájem bytu č. 48, ZB a 18 v bytovém domé č.p. 545, ul. 1. května
Usneseni číslo: 0755/RMOb-Pol/1822/65
Rada městského obvodu Polanka

1)

rozhodla
o pronájmu bytu č, 18 v bytovém domě, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu

Polanky nad Odrou na ul. 1. května č. . 545, 725 25 Ostrava-PoIanka nad Odrou,—

*3 účinností od
01.04.2021, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s navýšením o míru inflace

nejdříve od počátku roku 2022
2)

rozhodla
o pronájmu bytu č. 28 v bytovém domě, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu

P | nk n

3)

r

-

u, „

,s účinností od
01.04.2021, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s navýšením o míru inflace
nejdříve od počátku roku 2022
rozhodla
o pronájmu bytu č.n4B v bytovém domě, ve vlastnictví SMO, svěřený městskému obvodu
Pol nk nadO r
I
—
m
s účinností od
01.04.2021, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 mésice a s navýšením o míru inflace

nejdříve od počátku roku 2022
Vyřizuje:

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

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

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0075l21
Zpráva o činnosti stavebního úřadu
Usnesení číslo: 0756/RMOb-Pol/1822/65
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

zprávu o činnosti stavebního úřadu
RMOb/0076121
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Parkoviště u hřbitova“

Usnesení číslo: 0757IRMOb-PoI/1822/65
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

2)

stavby s názvem „Parkoviště u hřbitova“ v rozsahu předloženého návrhu
jmenuje

3)

stanovuje

pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
termín pro otevírání obálek na 07. 04. 2021 v 9.00 hodin

4)

ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu
zodp. Roman Mihula — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

5)

zplnomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnuti o námitkách

RMOb/0071/21
Pronájem bytů č. 5A 3 SB v bytovém domé č.pop.545, ul. 1. května
Usnesení číslo: 0758/RMOb-Pol/1822/65

Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla

o pronájmu bytu č 5A . ve vlastnictvi SMO, svěřenému městskému obvodu Polank nad Odrou

na ul. 1. května čp.545, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, —
s účinností od 01.04.2021, na dobu neurčitou 5 tři měsíční výpovědní lhůtou a
s navýšením o míru inflace nejdříve od počátku roku 2022
2)

rozhodla

o pronájmu bytu č SB, ve vlastnictví SMO, svěřenému městskému obvodu Polanky nad Odrou
i od 01.04.2021, na dobu neurčitou

3 tři měsíční výpovědní lhůtou a s navýšením o míru inflace nejdříve od počátku roku 2022

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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Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemních smluv dle bodu 1) a 2)
tohoto usnesení

RMOb/0074121
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení čislo: 0759/RMOb—Pol/1822/65

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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