Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

m‘

(><

Usnesení
86. (mimořádné) schůze rady městského obvodu
konané dne 23.02.2022

0986/RMOb-Poll1822l86
O990/RMOb-Pol/1822/86

///

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 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

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 23.02.2022

Číslo usneseni

Materiál

Název

0986/RMOb-POI/1822/86
0987/RMOb-POI/1822/86

RMOb/OO40/22
RMOb/0041/22

Zřízení školské rady při ZŠ v Polance nad Odrou
Revokace usneseni č.0954/RMOb-PoI/1822/83 ze
dne 19.01.2022. Smlouva o zřízení věcného
břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 765
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava (vodovodní a kanalizační

0988/RMOb-Pol/1822/86

RMOb/0042/22

0989/RMOb-Pol/1822/86

RMOb/OO43/22

přípojka — ul. Anny Letenské)
Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní
činnost děti a mládeže do 18 let na rok 2022
Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu
Polanka

nad Odrou

na činnost organizacím a

spolkům na rok 2022
0990/RMOb-PoI/1822/86

RMOb/OO44/22

Návrh

na

zahájení

zadávacího

řízení

ve

věci

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I.“

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

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/OO40/22
.
v Polance nad Odrou
ZS
při
Zřízení školské rady

Usnesení číslo: 0986/RMOb-Pol/1822I86
Rada městského obvodu Polanka
1) zřizuje
školskou radu při ZŠ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace, IČ: 750 29 162, se sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka
nad Odrou
2)

stanovuje

3)

počet členů školské rady na šest členů
vydává
volební řád pro volbu členů školské rady

4)

jmenuje

5)

za zřizovatele členy školské rady Pavla Bochniu a lng. Víta Sudera
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, IČ: 750
29 162, se sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou zajistit veškeré

administrativní kroky nutné pro volbu členů školské rady pedagogickým sborem a zástupců
rodičů nezletilých žáků.
RMOb/0041122
Revokace usnesení č.0954lRMOb-Poll1822/83 ze dne 19.01.2022. Smlouva o
zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 765 ostatní plocha,
ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (vodovodní a

kanalizační přípojka - ul. Anny Letenské)
Usnesení číslo: 0987IRMOb-Poll1822/86
Rada městského obvodu Polanka
1) revokuje
usnesení rady městského obvodu Polanka nad Odrou č. 0954/RMOb—PoI/1822/83 ze dne
19.01.2022 ve věci Smlouvy o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 765
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (vodovodni a
kanalizační — ul. Anny Letenské)
2) rozhodla
na straně povinného o uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti k
části pozemku par. č. 765 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení vodovodní a
kanalizační přípojky a právu vstupovat na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a
provozování, ve prospěch oprávněného:

_ v rozsahu dle geometrického plánu č. 3806-57/2021
ze dne 10.11.2021.

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 18 053,20 Kč včetně
DPH

pohybu těchto údajů a o zrušení
V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
v upravené podobě
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn
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městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3)

4)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 2) tohoto usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMObIOO42/22
Poskytnutí dotace spolkům provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18
let na rok 2022
Usneseni číslo: 0988/RMOb-Pol/1822/86
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2022 spolkům provozujících sportovní činnost dětí a
mládeže do 18 let z rozpočtu MOb Polanka nad Odrou

2)

doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout dotaci dle přílohy č. 1
spolkům provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let

3)

ukládá
starostovi MOb předložit návrh na rozdělení dotací z rozpočtu MOb spolkům provozující
.vvr

obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMObIOO43/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou na
činnost organizacím a spolkům na rok 2022
Usneseni číslo: 0989/RMOb-Poll1822/86

Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

2)

schvaluje

3)

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MOb Polanka nad Odrou
rozhodla
poskytnout dotaci organizacím a spolkům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4)

zplnomocňuje

podané žádosti o poskytnutí dotací na rok 2022

5)
6)

starostu MOb k podpisu veřejnoprávních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou poskytnout finanční dotaci spolku
Retrostar z.s. IČ: 227 10 027, se sídlem Janovská 333/7, 725 25 Ostrava - Polanka nad

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

é hudby
Odrou ve výši 75 000,- Kč na nájemné, provoz kina a na činnost dechov
doporučuje

7)

zastupitelstvu

městského

obvodu

Polanka

nad

Odrou

poskytnout

finanční

dotaci

8, 725 25 Ostrava Římskokatolické farnosti Ostrava - Polanka, se sídlem 1. května 392/15
Anny v Ostravé —
sv.
Polanka nad Odrou, IČ: 452 10 543 za účelem obnovy fasády kostela
Polance, a to ve výši 100 000 Kč,ukládá
6) a 7) tohoto usneseni
starostovi MOb Polanka nad Odrou předložit návrh usnesení dle bodu
Odrou.
nad
a
Polank
na nejbližší zasedání Zastupitelstva městského obvodu

8)

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0044I22
rozsahu s
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého
názvem „Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I.“

Usneseni číslo: 0990/RMOb-Poll1822l86
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
u na realizaci
vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsah
ženého
předlo
u
rozsah
v
“
|.
stavby s názvem „Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část
návrhu

2)
3)

jmenuje
návrhu
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého
stanovuje
termín pro otevírání obálek na 09. 03. 2022 v 9.00 hodin

4)

5)

ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsah
k
vyřizuje Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakáze
zplnomocňuje
veškerých dokumentů
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu
rozhodnutí o
a
y
smlouv
u
podpis
ou
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimk
námitkách.

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
V souladu s nařízením EU 2016/6759, o ochraně fyzických osob v souvislosti
zveřejněn v upravené podobě.
osobních údajů. je dokument
směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019. o zpracování
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