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rada městského obvodu

Usnesení

41. schůze rady městského obvodu

konané dne 13.05.2020

0475/RMOb-PoI/1822/41O
<

S
”

O489/RMOb-PoI/1822/41

  
 

 

Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzuckýcn osob v souvvslostl se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

smérnlce 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 usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 13.05.2020

Číslo usnesení

0475/RMOb-Pol/1822/41

0476/RMOb-Pol/1822/41

0477/RMOb-Pol/1822/41

0478/RMOb—Pol/1822/41

0479/RMOb-Pol/1822/41

0480/RMOb-Pol/1 822/41

0481/RMOb-PoI/1822/41

0482/RMOb-Pol/1 822/41

O483/RMOb-Pol/1822/41

0484/RMOb-Pol/1822/41

0485/RMOb-Pol/1822/41

O486/RMOb-Pol/1822/41

O487/RMOb-Pol/1822/41

0488/RMOb-Pol/1822/41

0489/RMOb-Pol/1 822/41

Materiál

RMOb/0126/20

RMOb/0123/20

RMOb/0122/20

RMOb/0124/20

RMOb/0125/20

RMOb/O119/20

RMOb/0127/20

RMOb/0128/20

RMOb/0129/20

RMOb/0130/20

RMOb/0132/20

RMOb/0133/20

RMOb/O135/20

RMOb/0136/20

RMOb/O134/20

Název

Kontrola usnesení z 40. rady městského obvodu

Pronájem pozemku par. č. 3370, 3371, 4267 a části

pozemku par. č. 1183/1, žadatel: Jankostav s.r.o.

Pronájem bytu č. 8 v Domé pokojného stáří, ul.

Janovská

Dohoda o prominutí dluhu v souvislosti s trvajícím

nouzovým stavem a krizovými či mimořádnými

opatřeními, nájemce: HC Polanka z.s.

Žádost o svěření pozemků par. č. 2954 včetně stavby

RD č.p. 574 a par. č. 2955/1

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene - služebnosti a dohoda o umístění

stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk přípojka pro

pozemek par. č. 1635/1, (ul. 1. května)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského

obvodu Polanka nad Odrou Domovu pro seniory

Ludmila, příspěvková organizace

Návrh na uzavření smlouvy na zajištění výkonu

autorského dozoru stavby pro akci “Stavebni úpravy

obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou"

Projednání otevření mateřské školy v Polance nad

Odrou

Plnění příjmů a výdajů za období 01 - 03/2020

Schválení účetní závěrky za rok 2019

Závěrečný účet Statutárního města Ostravy -

městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2019

Darovací smlouva na respirátory, darující: Armilana

s.r.o.

Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ

Polanka nad Odrou

Informace starosty a ostatnich 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0126/20

Kontrola usnesení z 40. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0475/RMOb-PoI/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 40. rady městského obvodu ze dne 29.4.2020.

RMOb/0123/20 l

Pronájem pozemku par. č. 3370, 3371, 4267 a části pozemku par. č. 1183/1, žadatel: |

Jankostav s.r.o.

Usnesení číslo: 0476/RMOb—Poll1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu pozemků par. č. 3370, výměry 14 684 m2, ostatní plocha, neplodná půda, par. č.

3371, výměry 2248 m2, ostatní plocha, neplodná půda, par. č. 4267, ostatní plocha, ostatní

komunikace, výměry 281 m2 a části pozemku par. č. 1183/1, ostatní plocha, jiná plocha, výměry

294 m2, za účelem zařízení staveniště pro realizaci stavby s názvem „Plošná kanalizace

Polanka 4. etapa, část | a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“, na dobu určitou, za nájemné

ve výši 60.000,- Kč, nájemce: Jankostav s.r.o., se sídlem Štěpanáková 714/31, Kunčice 719 00

Ostrava

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/O122/20

Pronájem bytu č. 8 v Domě pokojného stáří, ul. Janovská

Usnesení číslo: 0477/RMOb-PoI/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu bytu č. 8 v podkroví v Domě pokojného stáří, ve vlastnictví SMO, svěřený

městskému obvodu Polank nad Odrou na ul. Janovská 476, 725 25 Ostrava-Polanka nad

Odrou, panu—s účinností od 01.06.2020, na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 60 Kč/m2.

2) zvolila

náhradníka č. 1_a náhradníka č. 2_

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu nájemní smlouvy.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

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 zrušení

směrnice 95/46/68, 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/0124/20

Dohoda o prominutí dluhu v souvislosti s trvajícím nouzovým stavem a krizovými či

mimořádnými opatřeními, nájemce: HC Polanka z.s.

Usnesení čislo: 0478/RMOb—Pol/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

na straně pronajímatele s prominutím dluhu v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a

krizovými či mimořádnými opatřeními, a to v měsících 04-06/2020 dle přílohy č. 1 tohoto

materiálu, nájemci: HC Polanka z.s., se sídlem: Prostřední 719/17, 725 25 Ostrava — Polanka

nad Odrou

2) rozhodla

o uzavření dohody o prominutí dluhu k nájemní smlouvě evid. č. 170/2017/kur.

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu dohody o prominutí dluhu.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0125/20

Zádost o svěření pozemků par. č. 2954 včetně stavby RD č.p. 574 a par. č. 2955/1

Usnesení číslo: 0479/RMOb-PoI/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s prodejem pozemků par. č. 2955/1, zahrada, výměry 1751 m2 a par. č. 2954, zastavěná plocha

a nádvoří, výměry 551 m2, včetně stavby rodinného domu č.p. 547, v k. ú. Polanka nad Odrou

2) žádá

statutární město Ostrava 0 svěření pozemků par. č. 2955/1, zahrada, výměry 1751 m2 a par. č.

2954, zastavěná plocha a nádvoří, výměry 551 m2, včetně stavby rodinného domu č.p. 547, v

k. ú. Polanka nad Odrou, do majetkové správy městského obvodu Polanka nad Odrou, za

účelem zajištění zázemí pro obyvatele části Janová

3) ukládá

postoupit žádost statutárnímu městu Ostrava.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

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 zpracováni osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0119/20

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby — pozemek par. č. 3184/9 — NNk přípojka pro pozemek par. č. 1635/1,

(ul. 1. května)

Usnesení číslo: 0480/RMOb-PoI/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s projektovou dokumentaci s názvem stavby „Polanka nad Odrou 1634, příp. NNk“ zpracovanou

Pavlem Přichystalem označenou datem 06/2019 za účelem získání územního souhlasu

2) nesouhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk, nadzemní kabelové přípojky NNk a

podpérného bodu do obecního pozemku par. č. 3184/9, pro stávající rodinný dům na pozemku

par. č. 1634, v k. ú. Polanka nad Odrou, žadatel: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8,

Děčín IV-Podmokly, zastoupený na základě plné moci společností lng. Martin Barteček, se

sídlem Kostíkovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

BMOb/0127/20

Zádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou Domovu pro

seniory Ludmila, příspěvková organizace

Usnesení čislo: 0481/RMOb-Poll1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

neposkytnout dotaci příspěvkové organizaci s názvem Domov pro seniory Ludmila, IČ:

71196978, se sídlem: Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku — Smolkov a to na mzdy a odvody

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/O128/20

Návrh na uzavření smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru stavby pro akci

“Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou"

Usnesení číslo: 0482/RMOb-Poll1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu “Stavební úpravy

obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou", se společností SPAN s.r.o., se sídlem

Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 7153521, dle předloženého návrhu

V souladu s nařízením EU 2016/6753. 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 Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Zodp. Roman Mihula

vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O129/20

Projednání otevření mateřské školy v Polance nad Odrou

Usnesení číslo: 0483/RMOb-Poll1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu ředitele Základní školy a mateřské koly, příspěvková organizace v Polance nad Odrou

pana RNDr. Patrika Molitora ze dne 13.05.2020 ve věci znovuotevření mateřské školy s

účinnosti dnem 25.05.2020

2) rozhodla

o znovuotevření mateřské školy v Polance nad Odrou s účinnosti dnem 25.05.2020.

RMOb/O130/20

Plnění příjmů a výdajů za období 01 - 03/2020

Usneseni číslo: 0484/RMOb-Poll1822l41

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu

Polanka nad Odrou za období 01-03-l2020

2) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou

Vyřizuje: Petra Mamulová

referent matriky a financí

RMOb/0132I20

Schválení účetní závěrky za rok 2019

Usnesení číslo: 0485/RMOb-Poll1 822141

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit účetní závěrku Statutárního

města Ostravy - městského obvodu Polanka nad Odrou zpracovanou k rozvahovému dni

31.12.2019 za účetní období 01.01.2019 - 31.12.2019

2) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit účetní převod výsledku

hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní období roku 2019 ve výši

14 617 551,85 Kč.do výsledku hospodaření minulých účetních období (účet 432)

3) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Petra Mamulová,

V souladu s nařízením EU 20161679, 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

referent matriky a financí

RMOb/01 33/20

Závěrečný účet Statutárního města Ostravy - městského obvodu Polanka nad Odrou za

rok 2019 - návrh

Usnesení číslo: 0486/RMOb-PoI/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit závěrečný účet — celoroční

hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Polanka nad Odrou za rok 2019

s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad

2) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 6/2020 v

rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020 dle předloženého návrhu

3) ukládá

předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje: Petra Mamulová,

referent matriky a financí

RMOb/0135/20

Darovací smlouva na respirátory, darující: Armilana s.r.o.

Usneseni číslo: 0487/RMOb-Pol/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření darovací smlouvy a o přijetí daru 50 ks respirátorů KN 95, darujíci: Armilana s.r.o.,

se sídlem: Havlíčkova 443/14, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou, IČ: 293 93 761

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1)

tohoto usnesení.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0136/20 _ _

Návrh na mimořádnou odměnu řediteli ZS a MS Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0488/RMOb-PoI/1822/41

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou dle návrhu tohoto materiálu

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

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 osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0134/20

Informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0489/RMOb-Poll1822/41

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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