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V souladu s nařízením EU 2016/6379, o ochraně fyzuckých osob v souvrslostt se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem (: 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 usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 07.09.2022

Číslo usneseni Materiál Název

1128/RMOb-Pol/1822/99 RMOb/O198/22 Kontrola usnesení z 98. rady méstského obvodu

1129/RMOb-Pol/1822/99 RMOb/O193/22 Žádost o vydání souhlasu s napojením a

rozhodnuti povoleni sjezdu ciziho vlastníka v

obecním pozemku, ul. Odbočná, par. č. 1524/1

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava

1130/RMOb-PoI/1822/99 RMOb/O199/22 Změna odpisového plánu pro rok 2022 - Základní

škola a mateřská škola Polanka nad Odrou,

příspěvková organizace

1131/RMOb-PoI/1822/99 RMOb/0200/22 Rozpočtové opatření č. 15/2022

1132/RMOb-PoI/1822/99 RMOb/0203/22 Rozpočtové opatření č. 16/2022

1133/RMOb-Pol/1822/99 RMOb/0202/22 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o

poskytování služby elektronických komunikací,

jejímž předmětem je zajištění kamerového

monitoringu parku Václava Nelhýbla. Dodatkem se

upravuje pozice kamery a rozsah monitorované

oblasti.

1134/RMOb-Pol/1822/99 RMOb/0201/22 Návrh na uzavření smlouvy o dílo s názvem akce

„Oprava MK ul. Sjednocení vč. opěrné zdi“.

1135/RMOb-Pol/1822/99 RMOb/0205/22 Rozpočtové opatření č. 17/2022

1136/RMOb—Pol/1822/99 RMOb/0204/22 Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/6379, o ochraně fyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních udaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0198/22

Kontrola usnesení z 98. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 1128/RMOb-Pol/1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 98. rady městského obvodu ze dne 24.082022.

BMOb/0193/22

Zádost o vydání souhlasu s napojením a rozhodnutí povolení sjezdu cizího

vlastníka v obecním pozemku, ul. Odbočná, par. č. 1524/1 ostatní plocha,

ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení číslo: 1129/RMOb-Poll1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost společnosti AQ PROJEKT sro, IČ 085 41 868, se sídlem Petrovická 214, Božtěšice,

403 40 Usti nad Labem, která zastupuje na základě plné moci stavebníka _

o souhlas s připojením na

pozemek par. č. 1524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava v rámci akce “Sjezd pro novostavbu RD na par. č. 1523/7 Polanka nad Odrou“

2) souhlasí

s připojením sousední nemovitostí (sjezdu, vstupu) na pozemku par. č. 1523/7 zahrada, v k. u.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK III. třídy — ul. Odbočná na par. č. 1524/1, ostatní

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle § 10 odst. 4 písm,

b) zákona o ozemnich komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění ozdě'ších ředpisů, investor

H za

předpokladu, že do rozhledověho trojúhelníku nebudou zasahovat žádné pevné překážky

vyšší než 0,7 m

3) souhlasi

s umístěním části zpevněněho sjezdu na pozemku par. č. 1523/7 zahrada, v k. u. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava do obecního pozemku par. č. 1524/1, ostatní plocha, ostatní

komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava

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

4) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 1524/1. ostatni plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle

předlohy, ve smyslu odstavce 3) tohoto usnesení

5) zplnomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto

usnesení

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně tyzrckých osob v souvrsiosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem (: 110/2019 o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě

QSTRAVA!!!

POLANKA

Strana 3/6
NAD ODROU



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

6) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0199/22

Změna odpisového plánu pro rok 2022 - Základní škola a mateřská škola

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usnesení čislo: 1130/RMOb-PoI/1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní Škola a mateřská Škola Polanka

nad Odrou, příspěvková organizace na rok 2022 dle předloženého návrhu

2) ukládá

seznámit vedeni příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

s výše uvedeným usnesením.

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

RMOb/0200l22

Rozpočtové opatření č. 15/2022

Usneseni číslo: 1131IRMOb-PoI/1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 15/2022 v rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle předloženého návrhu

2) ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 15/2022 na jednání ZMOb.

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

RMOb/0203/22

Rozpočtové opatření č. 16/2022

Usnesení číslo: 1132/RMOb-Poll1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 16/2022 Statutárního města Ostrava—MOb Polanka nad Odrou v

rozpočtu MOb pro rok 2022

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 16/2022 v rozpočtu MOb Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle

bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Ing. Laura Fra'ňová

referent odboru financí, vnitřních věcí) školství a kultury

V souladu s nařízením EU 2016/67? o ochraně fyzrckých osob v souwslostí se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem (: 110/2019 o zpracování osobních údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0202/22

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby

elektronických komunikací, jejímž předmětem je zajištění kamerového

monitoringu parku Václava Nelhýbla. Dodatkem se upravuje pozice kamery a

rozsah monitorované oblasti.

Usnesení číslo: 1133/RMOb-Poll1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací č.

SO1247/2022 se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava —

Přívoz, IČO: 25857568, kdy předmětem dodatku je změna přílohy č. 2 Seznam monitorovaných

lokalit

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

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

RMOb/0201122

Návrh na uzavření smlouvy o dílo s názvem akce „Oprava MK ul. Sjednocení

vč. opěrné zdi“.

Usneseni čislo: 1134/RMOb-Pol/1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem „Oprava MK ul. Sjednocení vč. opěrné

zdi“ se společností Ostravské komunikace. a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské

Hory, 709 00 Ostrava; IČ: 25396544, za cenu 2 516 834,70 Kč bez DPH, v rozsahu

předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0205122

Rozpočtové opatření č. 17/2022

Usneseni čislo: 1135/RMOb-Pol/1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 17/2022 v rozpočtu Statutárního města Ostrava-MOb Polanka nad

Odrou pro rok 2022 dle předloženého návrhu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES a zákonem (: 110/2019, o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě

OSTRAVÁH!
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 17/2022 v rozpočtu MOb Polanka nad Odrou pro rok 2022.

Vyřizuje: Leona Kalužová

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury

RMOb/0204/22

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 1136/RMOb-Pol/1822/99

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 20161679, 0 ochrané fyztckých osob v souvsslostl se zpracováním osobních údaju a o votném pohybu těchto udaju a o zrušení

směrníce 95/46/ES. a zákonem Č 110/2019 o zpracování osobních údaju Je dokument zveřejněn v upravené podobě
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