
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

66. schůze rady městského obvodu

konané dne 07.04.2021

O760/RMOb-Poll1822/66O
<

S
”

O766/RMOb-Poll1822/66

  
 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

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

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usneseni rady městského obvodu dle čisel ze dne: 07.04.2021

Číslo usnesení

O760/RMOb-Pol/1822/66

O761/RMOb-Pol/1822/66

0762/RMOb—Pol/1822/66

0763/RMOb-Pol/1822/66

0764/RMOb-Pol/1822/66

0765/RMOb-Pol/1822/66

0766/RMOb-Pol/1822/66

Materiál

RMOb/OO79/21

RMOb/0077/21

RMOb/OO78/21

RMOb/0082/21

RMOb/0084/21

RMOb/0085/21

RMOb/0083/21

Název

Kontrola usnesení z 65. rady městského obvodu

Souhlas s umístěním zařízení elektronických

komunikací na budově ZŠ

Činnost odboru stavebního, dopravy a životního

prostředí za rok 2020.

Žádost o udělení souhlasu s realizaci projektu

Šablony Ill Polanka nad Odrou

Névrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Parkoviště u hřbitova“

Rozpočtové opatření č. 2/2021 ' _

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 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

RMOb/0079/21

Kontrola usnesení z 65. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 0760/RMOb-Poll1822/66

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 65. rady městského obvodu ze dne 24.3.2021.

RMOb/0077l21 „

Souhlas s umístěním zařizení elektronických komunikací na budově ZS

Usneseni číslo: 0761IRMOb-Poll1822l66

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním zařízení elektronických komunikací a bezpečnosti kamery společnosti OVANET

a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava — Přívoz, na budově Základní školy na adrese

H. Salichové 816, Ostrava — Polanka nad Odrou, 725 25

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli

vyřizuje: Iveta Matulová

referent hospodářské správy a veřejných zakázek

BMOb/0078l21

Cinnost odboru stavebního, dopravy a životního prostředí za rok 2020.

Usnesení číslo: 0762/RMOb-Poll1 822166

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru stavebního, dopravy a životního prostředí za rok 2020.

BMOb/0082121 .

Zádost o udělení souhlasu s realizaci projektu Sablony III Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0763/RMOb-Poll1822/66

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

žádost ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace o souhlas s realizaci

projektu Šablony ||| Polanka nad Odrou

2) souhlasi „

s realizaci projektu Sablony Ill Polanka nad Odrou

3) ukládá

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

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 osobnich údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0084/21

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uz ' ' — - „ - - , .

M„Parkoviště u hřbitova“

Usnesení číslo: 0764/RMOb-Pol/1822/66

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

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

nejvhodnější nabidky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
v

stavby s názvem „Parkoviště u hřbitova“, s účastníkem, který p - - - -----

  

 

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.

zodp.: Iveta Matulová — referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0085/21

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Usnesení čislo: 0765/RMOb-Poll1822l66

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2021 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2021

dle předloženého návrhu

2, , , _

. dOdrou

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kloužková,

tajemnice

_
RM

Inf

Usnesení číslo: O766/RMOb-Poll1822/66

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

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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