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POLANKA
NAD ODROU

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 04.09.2019

Číslo usnesení

Materiál

0259/RMOb—Pol/1822/20

RMOb/O227/19

Název

Kontrola usnesení z 19. rady městského obvodu ze

dne 14.08.2019
0260/RMOb-POI/1822/20

RMOb/0228/19 Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a

0261/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/0217/19

0262/RMOb-Pol/1822/2O

RMOb/0218/19

0263/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/O219/19

účinnosti systému finanční kontroly
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene -— služebnosti a dohoda o
umístění stavby — pozemek par. č. 33/2 — NNk
přípojka pro pozemek par. č. 1999/1, (ul. Janovská)
Výpověď z nájmu ze strany nájemce, předmět
nájmu: část pozemku par. č. 1945/1

Smlouva o uzavření budouci smlouvy o zřízení
věcného břemene — služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu — pozemek par. č. 1525 — NNk

přípojka pro pana _ (ul. Sjednocení)
0264/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/O220/19

0265/RMOb—Pol/1822/20

RMOb/0221/19

O266/RMOb-Pol/1822/2O

RMOb/0222/19

O267/RMOb—Pol/1822/20

RMOb/0225/19

Záměr pronájmu bytové jednotky č. 8 v DPS, byt
2+KK s příslušenstvím v podkroví
Bezúplatné nabytí pozemků par. č. 3121/22,

3121/23, 3123/6, 3148/2 a 3154/16
Kanalizační přípojka do pozemku par. č. 1781/5 —
kanalizační přípojka pro stávající RD č. . 26 na
pozemku par. č. 1774, vlastník:
Svěření stavby s názvem „Výstavba technické

infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v

0268/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/0226/19

Polance nad Odrou" jenž budovalo Statutární město
Ostrava do majetku městského obvodu Polanka nad
Odrou
Vypořádání pozemků v rámci stavby dálnice D47,

dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
O269/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/O229/19

O270/RMOb-Pol/1822/2O

RMOb/0230/19

O271/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/O231/19

0272/RMOb-POI/1822/20
0273/RMOb-Pol/1822/20
0274/RMOb-POI/1822/20
0275/RMOb—P0l/1822/20

RMOb/O223/19
RMOb/0224/19
RMOb/0234/19
RMOb/O235/19

Strana 2/12

příspěvková organizace
Smlouva o zřízení služebnosti, dotčen obecní
pozemek par. č- 2848/9 (vodovodní přípojka —
Návrh na uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Technická infrastruktura
sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka nad
Odrou“
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen
obecní pozemek par. č. 1262/4 — žadatel:
Rozpočtové opatření č. 12 a 13/2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti — pozemky par. č. 3185/6, 485/2 a 499/2
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

0276/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/O236/19

0277/RMOb-Pol/1822/2O
0278/RMOb-POI/1822/20

RMOb/0237/19
RMOb/0238/19

— přeložka telekomunikačního vedení CETIN z
důvodu stavby s názvem „Autobusová zastávka
Dolní Polanka ul. 1. května“
Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Městského
obvodu Polanka nad Odrou na rok 2020 a
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 -

2023

0279/RMOb-Pol/1822/20

RMOb/0232/19

Finanční dar na MS v terénním triatlonu

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Izolační
zeleň - Polanka nad Odrou, část E“
lnformace starosty a ostatnich radních o dění v
městském obvodu

osrcáwsu!
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0227/19
Kontrola usnesení z 19. rady městského obvodu ze dne 14.08.2019
Usneseni číslo: 02591RMOb-Poll1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 19. rady městského obvodu ze dne 14.08.2019

RMOb/0228/19
Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly

Usnesení číslo: 0260/RMOb-PoI/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
Zprávu o výsledku hodnoceni přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského

2)

obvodu v roce 2019, č.j. SMO/419349/19/lAK/Juch
ukládá
tajemníci ÚMOb Polanka nad Odrou zajistit odstranění nedostatků zjištěných při kontrole

přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu.
Vyřizuje:

Ing. Zdeňka Kloužková,
tajemnice

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

3)

4)

5)

souhlasí
se stavbou s názvem „Polanka nad Odrou 1999/1, NNk“ a s projektovou dokumentaci
zpracovanou Ondřejem Rosinským označenou datem 08/2019 za účelem získání územního
souhlasu. Tento souhlas bude podkladem pro řízení silničního správního úřadu v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
souhlasí
s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro budoucí rodinný dům na pozemku
par. č. 1999/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecniho pozemku par. č.
33/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za
předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebností inženýrské sítě.
rozhodla
na strané vlastnika pozemku par. č. 33/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve smyslu
odstavce 2) tohoto usnesení.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usneseni
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:
lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0218l19
Výpověď z nájmu ze strany nájemce, předmět nájmu: část pozemku par. č. 1945/1

.

Usnesení číslo: 0262/RMOb-Pol/1822/20
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
ukončení nájemního vztahu ze strany nájemce z nájemní smlouvy evid. č. S 149/2009/Král. ze

dne 15.10.2009, na pronáj

“' '

'

'

V

2

'

uzavřena s nájemcem panW ke

2)

dni 31.12.2019.
ukládá
sdělit stanovisko Rady městského obvodu Polanka nad Odrou nájemci.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0219/19
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouva o

právu provést stavbu — pozemek par. č. 1525 — NNk přípojka pro _ul.
Sjednocení)
Usnesení číslo: 0263/RMOb-PoI/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se stavbou a s projektovou dokumentaci s názvem akce „Polanka nad Odrou, 1526, příp.
NNK“ pro územní souhlas. Tento souhlas bude podkladem pro řízení silničního správního
úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2) souhlasí
s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro budoucí rodinný dům na pozemku
par. č. 1526, v k. u. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č.
1525, v k. u. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za
předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě.
3)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 1525, v k. u. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu, dle předlohy, ve
smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.

4)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0220/19
Záměr pronájmu bytové jednotky č. 8 v DPS, byt 2+KK s příslušenstvím v podkroví
Usnesení číslo: 0264/RMOb-Pol/1822/20

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

rozhodla
o záměru pronájmu bytu č. 8 v podkroví Domě pokojného stáří, ve vlastnictví SMO, svěřený
městskému obvodu Polanka nad Odrou, výměry 42,61 m2, na adrese: Janovská 476, 725 25
Ostrava-Polanka nad Odrou, za nájemné ve výši 60,- Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 3 měsíce.
ukládá
zveřejnit záměr na úřední desce ÚMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0221/19
Bezúplatné nabyti pozemků par. č. 3121/22, 3121/23, 3123/6, 3148/2 a 3154/16
Usnesení číslo: 0265/RMOb-Pol/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje

bezúplatné nabytí pozemků: par. č. 3121/22, lesní pozemek, les jiný než hospodářský, výměry
33 m2, par. č. 3121/23, lesní pozemek, Iesjiný než hospodářský, výměry 80 m2, par. č.
3123/6, ostatní plocha, jiná plocha, výměry 28 m2, par. č. 3148/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, výměry 40 m2, par. č. 3148/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 335

m2, par. č. 3154/16, orná půda, výměry 134 m2, vše v k.ú. Polanka nad Odrou.
2)

ukládá
zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0222/19
Kanalizační přípojka do pozemku par '

—

'

ční přípojka pro stávající RD č.p.

26 na pozemku par. č. 1774, vlastník:
Usnesení číslo: 0266/RMOb-Pol/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se stavbou a s projektovou dokumentací s názvem akce „Kanalizační přípojka pro rodinný
dům na pozemku par. č. 1774, k.ú. Polanka nad Odrou“ vypracovanou Ing. Tomášem
Janošcem označenou datem 07/2019 pro územní souhlas. Tento souhlas bude podkladem
pro řízení silničního správního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
2) souhlasí

s umístěním části kanalizační přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 26 na
pozemku par. č. 1774, v k.ú. Polanka nad Odrou, do obecního pozemku par. č. 1781/5, v k. ú.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Wee vstupem do tohoto pozemku za účelem
realizace za předpokladu, že po dokončení kanalizační přípojky bude uzavřena smlouva o
zřízení služebnosti.
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.
3) rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 1781/5, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usneseni.
4) zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0225/19
Svěřeni stavby s názvem „Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová
v Polance nad Odrou“ jenž budovalo Statutární město Ostrava do majetku městského
obvodu Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 0267/RMOb-Pol/1822/20

Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se svěřením stavby s názvem „Výstavba technické
infrastruktury sídelního útvaru osady Janova v Polance nad Odrou“ na pozemcích par. č.

4258/2, 3181/31, 3181/11, 3181/32, 3181/33, 3181/34, 2821/3, 2873/10, 2873/13, 2873/14.
2873/29, 2848/1, 2838/11, 2839/1, 2839/2, 2839/5, 2852/1, 2857/1, 2859/16, 2863, 2869/3,
2859/21, 2881, 2886/1, 2886/12, 2887/1 a 2885/2 v k.ú. Polanka nad Odrou ve výši účetní
hodnoty 27 298 302,22 Kč do majetku městského obvodu Polanka nad Odrou.

2)

ukládá
předložit na nejbližší Zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou
Vyřizuje:

RMOb/0226/19

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

_

„

Vypořádání pozemků v rámci stavby dálnice D47, dárce: Reditelství silnic a dálnic CR,
státní příspěvková organizace
Usneseni číslo: 0268/RMOb-Pol/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) ruší
usnesení č. 705/46 RMOb Polanka nad Odrou ze dne 30.08.2016.

2)

doporučuje
přijmout bezúplatným nabytím pozemky par. č.: 3197/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,

výměry 8 760 m2, 3197/18 ostatní plocha, jiná plocha, výměry 49 m2, 3197/19 ostatní plocha,

&$? RAW/9' !!
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
zeleň, výměry 7 086 m2, 3197/31 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 962 m2,
3197/40 ostatni plocha, ostatni komunikace, výměry 2 779 m2, 3197/45 ostatni plocha, silnice,
výměry 1 357 m2, 3197/46 ostatní plocha, silnice, výměry 1 185 m2, 3197/47 ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměry 2 772 m2, 3197/58 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 2

737 m2, 3197/70 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 13 007 m2, 3197/77 ostatni
plocha, jiná plocha, výměry 191 m2, 3197/107 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 8

m2, 3197/124 orná půda, výměry 126 m2, 3197/48 ostatní plocha, zeleň, výměry 2 059 m2,
3197/109 ostatní plocha, zeleň, výměry 6 m2, 3197/112 ostatní plocha, zeleň, výměry 2 185
m2, 3197/113 ostatní plocha, zeleň, výměry 2 088 m2, vše k. ú. Polanka nad Odrou a pozemek
par. č. 3767/42, ostatní plocha, ostatní komunikace výměry 171 m2, k. ú. Svinov, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci stavby dálnice D47.

3)

ukládá
zajistit stanovisko RMO.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0229l19
Wen obecni pozemek par. č- 2848/9 (vodovodní přípojka —

Usneseni číslo: 0269/RMOb-Pol/1822/20

Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní sIužebnosti k
části pozemku par. č. 2848/9, k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení,
umístění a provozování zařízení vodovodní přípojky a právu vstupovat na uvedené ozemky
za účelem zřízení, umístění a provozování, ve ros ěch o rávněn'ch

_v rozsahu dle geometrického plánu č. 3428-129/2019 ze
dne 21.08.2019.
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2.904,- Kč, včetně

DPH.
2)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle
bodu 1) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0230l19
Návrh na uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technická
infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka nad Odrou“
Usneseni číslo: 0270/RMOb-Pol/1822/20
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla
na základě hodnotících kritérií — nejnižší cenové nabídky, o pořadí nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci stavby s názvem „Technická infrastruktura sídelního útvaru osada Janová k.ú.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
Polanka nad Odrou“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. či 2 se společnosti
STRABAG a.s.,.se sídlem Kačírková 952/4, 158 00 Praha - Jinonice, odštěpný závod Morava,

oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava Svinov,
IČO: 608 387 44 za cenu 4 981 265,52 Kč. bez DPH.

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dle bodu 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení

vyřizuje Iveta Matulová
referent hospodářské správa a veřejných zakázek

RMOb/0231/19
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen obecní pozemek par. č. 1262/4 — žadatel:

Usnesení číslo: 0271/RMOb-Pol/1822/20

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

3)

souhlasí
s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 385 na
pozemku par. č. 1301 do obecniho pozemku par. č. 1262/4, v k. ú. Polanka nad Odrou
a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace. Tento
souhlas bude podkladem pro řízení silničního správního úřadu v souladu se zákonem č.
13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích.
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 1262/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení.

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto
usnesenL

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0223/19
Rozpočtové opatření č. 12 a 13/2019
Usnesení číslo: 0272/RMOb-PoI/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č.12 a 13/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2019 dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 12 a 13/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad
Odrou pro rok 2019

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku
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Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0224/19
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Usnesení číslo: 0273/RMOb-Pol/1822/20

Rada méstského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2019 dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 14/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2019

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0234/19
Rozpočtové opatření č. 15/2019
Usnesení číslo: 0274IRMOb-Pol/1822/20
Rada městského obvodu Polanka

1)

doporučuje
ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 15/2019 v rozpočtu městského
obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019 dle předloženého návrhu

2)

ukládá
předložit rozpočtové opatření č. 15/2019 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0235/19
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti — pozemky par. č. 3185/6, 485/2

a 499/2 — přeložka telekomunikačního vedení CETIN z důvodu stavby s názvem
„Autobusová zastávka Dolni Polanka ul. 1. května“

Usnesení číslo: 0275/RMOb-Pol/1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasi
s umístěním části podzemního komunikačního vedení a zařízení v rámci stavby s názvem
"Autobusová zastávka Dolní Polanka ul. 1. května“, v k. u. Polanka nad Odrou, budouci
oprávněný z věcného břemene: Česká telekomunikační infrastruktura as., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, do obecních pozemků par. č. 3185/6, 495/2 a 499/2, vše v
k. u. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za
předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.
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.
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Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

3)

4)

rozhodla
na straně vlastníka pozemků par. č. 3185/6, 495/2 a 499/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti břemene, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1)
tohoto usnesení.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č, 2) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku

RMOb/0236/19
Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Městského obvodu Polanka nad Odrou na rok

2020
a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2023
Usnesení číslo: 0276lRMOb-Poll1822/20
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok
2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 — 2023.

2)

doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou schválit zásady pro sestavování návrhu

rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2020 a střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2021 — 2023

3)

ukládá
Předložit zásady na jednání ZMOb Polanka nad Odrou
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,
vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0237l19
Finanční dar na MS v terénním triatlonu
Usneseni čislo: 0277/RMOb-Pol/1822/20
Rada méstského obvodu Polanka

1)

rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000,- Kč, který bude

oužit na částečné

okr tí

nákladů spojených s účastí na MS v terénním triatlonu, panu—
2)

zplnomocnuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1)
tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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RMOb/0238/19
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část E“
Usnesení číslo: 0278/RMOb—PoI/1822/20

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)
3)

4)

5)

rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
akce s názvem „Izolační zeleň — Polanka nad Odrou, část E “ v rozsahu předloženého návrhu
jmenuje
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
stanovuje
termín pro otevírání obálek na 17. 09. 2019 v 9.00 hodin

ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu
Vyřizuje Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek
zplňomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o
námitkách.
Vyřizuje Roman Mihula — vedouci odboru hospodářské zprávy a veřejných zakázek

RMOb/0232/19
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 02791RMOb-PoI/1822/20
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

% &' gamut! !!
Strana 12/12

POLANKA
NAD ODROU

