Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

78. schůze rady městského obvodu

.m‘

O<

konané dne 26.11.2021

0902/RMOb-PoI/1822/78
0915/RMOb-Poll1822/78

Pavel Bochnia

Martina‘Soustalové

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzmkých osob v souvnstost: 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

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.11.2021

Číslo usnesení

Materiál

Název

0902/RMOb-Pol/1822/78
0903/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0229/21
RMOb/0225/21

Žádost o účelovou dotaci — Knihovna města

Kontrola usnesení ze 77. rady městského obvodu

Ostravy, příspěvková organizace
0904/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0226/21

0905/RMOb—POI/1822/78

RMOb/0228/21

0906/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0231/21

Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví

Statutárního města Ostrava
Pozemky par. č. 495/2, 499/2, 508/1 a 3185/6 —
smlouva o zřízení služebnosti, oprávněný: CETIN
a.s.
Návrh na uzavření smlouvy o dilo na servis a

opravy zdvihacího zařízení se společností OTIS
a.s., kdy předmětem smlouvy je zajištění
pravidelného servisu výtahů ve víceúčelovém
objektu, na ul. 1.května čp.863 v k.ú. Polanka nad
Odrou

0907/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0232/21

0908/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/O235/21

Návrh na uzavření dodatku č.21 přílohy č.2 ke
smlouvě o dodávce tepelné energie a dodatku č.9
přílohy č.2 smlouvy o néjmu tepelných zařízení se
společností VAE THERM, spol. s.r.o.
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním

0909/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0236/21

poplatku
Návrh na uzavření smlouvy o provozování

0910/RMOb-Poll1822/78

RMOb/0233/21

0911/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0234/21

“Základní škola a mateřská škola Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace - návrh rozpočtu
na rok 2022 a střednědobého výhledu na období
2022-2024"

0912/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0238/21

Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ

0913/RMOb-Pol/1822/78
0914/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0227/21
RMOb/0237/21

Schválení odpisového plánu na rok 2022
“Návrh rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka
nad Odrou na rok 2021 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025"

0915/RMOb-Pol/1822/78

RMOb/0230/21

Informace starosty a ostatních radních o dění v

hudebních děl—OSA, z.s.
“Zékladni škola a mateřská škola Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace - schválení
odpisového plánu na rok 2022"

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0229/21
Kontrola usnesení ze 77. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0902/RMOb-PoI/1822/78
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení ze 77. rady městského obvodu ze dne 10.11.2021.

BMOb/0225/21
Zádost o účelovou dotaci — Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 0903IRMOb-Pol/1822/78

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO — městského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2022 ve výši 15 000 Kč knihovně města Ostravy, příspěvkové organizace, IČ 000 975 86, se
sidlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, v souladu se schváleným
rozpočtem na rok 2022 a s podanou žádosti, a to za účelem:
a) rozšíření titulové nabídky knih na pobočce knihovny v Polance nad Odrou, ul. 1. května

330/160, Polanka nad Odrou ve výši 5 000 Kč,
b) na podporu volnočasových aktivit místních děti s názvem projektu „V knihovně je nejlépe“

2)

ve výši 10 000 Kč
ukládá
zajistit převod přiznaných finančních prostředků na účet žadatele do 28.02.2022.
Vyřizuje:

Květoslava Miříjovská,
referent majetku

BMOb/0226l21
Zédost o odkoupení pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostrava
Usneseni číslo: 0904/RMOb-Poll1822l78
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí

žádost—
ohledně výkupu pozemku par. č. 3320 trvalý trávní porost, o celkové výměře 495 m2, v k. ú.
2)

Polanka nad Odrou, obec Ostrava
nedoporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou záměr prodeje obecního pozemku par. č. 3320, trvalý trávní porost,
o celkové výměře 495 m2, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

3)

ukládá
postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje:

Květoslava Miříjovská,
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 zrušeni
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0228/21
Pozemky par. č. 495/2, 499/2, 508/1 a 3185/6 — smlouva o zřízení služebnosti, oprávněný:
CETIN a.s.
Usneseni čislo: 0905/RMOb-PoI/1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

2)

na straně vlastníka o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemků par. č.
495/2, 499/2, 508/1 a 3185/6, vše k k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu umístění a
provozování komunikačního vedení, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem:
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3780192/2021 ze dne 30.09.2021. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu
ve výši 100,-Kč, plus DPH v zákonné výši
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

Iveta Matulová

referent hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0231121
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení se společností
OTIS a.s., kdy předmětem smlouvy je zajištění pravidelného servisu výtahů ve
víceúčelovém objektu, na ul. 1.května čp.863 v k.ú. Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 0906/RMOb-PoI/1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení se společností OTIS a.s., se

sídlem J. Opletala 3508/45, 690 02 Břeclav, IČ:423 24 254, předmětem smlouvy je zajištění
pravidelného servisu a 24hodinového dispečinku ve vztahu k výtahům umístěných ve
víceúčelověm objektu, ul. 1. května čp.863 v k.ú. Polanka nad Odrou

2)

zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje:

Iveta Matulová — referent odboru hospodářské správa a veřejných zakázek

RMOb/0232/21
Návrh na uzavření dodatku č.21 přílohy č.2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie a
dodatku č.9 přílohy č.2 smlouvy o nájmu tepelných zařízení se společností VAE THERM,
spol. s.r.o.

Usnesení číslo: 0907/RMOb-Pol/1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 21, přílohy č. 2, ke smlouvě o dodávce tepelné energie 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 plnění je dodávka tepla do všech
objektů MOb Polanky nad Odrou na rok 2022 a doplnéni nového odběrného místa na
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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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

dodávku tepla pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro odběrné místo 1.května
863/82
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 9, 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

3)

pod Radhoštěm, IČ 619 73 815, kdy předmětem je zvýšení nájmu tepelných zařízení kotelny v
objektu 1. května 863/82 a seznam inventárního vybavení kotelny
zplnomocňuje
starostu k podpisu dodatku bod bodem 1) a 2) tohoto usneseni.

Vyřizuje.: Iveta Matulová, referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0235/21
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
Usnesení číslo: 0908/RMOb-Poll1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství bez připomínek

2)

ukládá
sdělit stanovisko Magistrátu města Ostravy.

RMOb/0236/21
Návrh na uzavření smlouvy o provozování hudebních děl-OSA, z.s.
Usneseni číslo: 0909/RMOb-PoI/1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl dle přílohy č. 1) tohoto
materiálu

2)
3)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č.1) tohoto usnesení
ukládá
odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury provést úhradu částky po obdržení daňového
dokladu.

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová, vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0233/21
“Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace - schválení
odpisového plánu na rok 2022”
Usneseni číslo: 0910/RMOb-PoI/1822/78
Rada městského obvodu Polanka

1)

schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

dle předloženého návrhu pro rok 2022
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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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

3)

schvaluje
převést odpisy v celkové výši z účtu zřizovatele na účet příspěvkové organizace v termínu do
15.11.2022
ukládá
Základní škole a mateřské škole Polanka nad Odrou odvést odpisy na účet zřizovatele v
termínu do 15.12.2022

4)

5)

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

RMOb/0234/21
“Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace - návrh
rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na období 2022-2024"
Usnesení číslo: O911IRMOb-Poll1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočet (plán výnosů a nákladů) pro rok 2022 zřízené příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Polanka nad Odrou

2)

3)

schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 příspěvkové organizace 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, školství a kultury

RMOb/0238/21
_
„
Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace
Usnesení číslo: 0912/RMOb-Poll1822/78
Rada méstského 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.

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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RMOb/0227l21
Schválení odpisového plánu na rok 2022
Usnesení číslo: 0913IRMOb-Poll1822/78

Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
Odpisový plán dlouhodobého majetku SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2022. Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku
s rovnoměrným měsíčním odpisem.
Vyřizuje: Hana Šimůnková, odbor financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0237/21
“Návrh rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2021 a

návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025"
Usnesení číslo: 0914/RMOb-PoI/1822/78
Rada městského obvodu Polanka
1)

doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočet městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle
předloženého návrhu

2)

doporučuje
zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na
období 2023 - 2025
doporučuje

3)

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 městského obvodu předložit návrhy k projednání zastupitelstvu městského obvodu
Polanka nad Odrou.
Vyřizuje: Pavel Bochnia, starosta MOb

RMOb/0230/21
Informace starosty a ostatních radních o déni v městském obvodu
Usnesení číslo: 0915/RMOb—Pol/1822/78

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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