Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

44. schůze rady městského obvodu

O<

.mV

konané dne 24.06.2020

0512/RMOb-Poll1822/44
0528/RMOb-Pol/1822/44

Pavel Bochnia

Martina So/ustalové

starosta

místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/679‘ o ochraně fyzrckých osob v souvnsíostí 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 údaju 1e dokument zveřejněn v upravené podobě
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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: 24.06.2020

Číslo usnesení

Materiál

Název

0512/RMOb-Pol/1822/44
0513/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O164/20
RMOb/0158/20

Kontrola usnesení z 43. rady městského obvodu
Smlouva o kontrolni činnosti, kontrola těl. nářadí a
zařízení, se společností ROTN sport Rev. s.r.o.

0514/RMOb—Pol/1822/44

RMOb/0159/20

Dočasné snížení nájemného dohodou, nájemce:

0515/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O162/20

0516/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/0163/20

Zádost o svěření pozemků par. č. 305/3, 311/1 a
311/2
Dočasně snížení nájemného dohodou, nájemce:

0517/RMOb-PoI/1822/44

RMOb/0165/20

Souhlas s umístěním stavby „oplocení“ na ozemku

0518/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O169/20

Dohoda o skončení výpůjčky, výpůjčitelé_

0519/RMOb-Pol/1822/44
0520/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/0160/20
RMOb/O161/20

Rozpočtové opatření 8/2020
Schválení účetní závěrky 2019 ZŠ a MŠ Polanka
nad Odrou, návrh na rozdělení výsledku
hospodaření

0521/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O166/20

Žádost o schválení výše úplaty za předškolní

0522/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O168/20

0523/RMOb—Pol/1822/44

RMOb/0167/20

0524/RMOb—Pol/1822/44
0525/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/0171/20
RMOb/0172/20

0526/RMOb-Pol/ 1 822/44

RMOb/O173/20

Zádost o vyjádření ke stavebnímu povolení, žadatel:

0527/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O174l20

Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní
přípojka do pozemků par. č. 76/1 a 76/4 — žadatel:

0528/RMOb-Pol/1822/44

RMOb/O170/20

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v
městském obvodu

par. č. 1100/1,1099 ve vlastnictví *

vzdělávání za měsíc srpen 2020
Souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ a MŠ
Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro

školní rok 2020/2021

Provoz MŠ a školní družiny v období prázdnin
Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní
přípojka do pozemku par. č. 1554 — žadatelé: Ing.

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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0164/20
Kontrola usneseni z 43. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0512/RMOb-Poll1822/44
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 43. rady městského obvodu ze dne 10.06.2020.

RM Obl01 58/20
Smlouva o kontrolní činnosti, kontrola těl. nářadí a zařízení, se společností

ROTN sport Rev. s.r.o.
Usneseni číslo: 0513/RMOb-Pol/1822/44

Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
na straně objednatele o výpovědi smlouvy o dílo evid. č. OV/802/04/2016 ze dne 05.04.2016,
která byla uzavřená se společností ROTN, spol. s r.o., se sídlem: 8. pěšího pluku 2380,
738

01 Frýdek-Místek, zastoupená lng. Kamilem Machem, MBA
2)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu výpovědi dle bodu 1) tohoto
usneseni
Vyřizuje:

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

RMOb/O159/20
Dočasné snížení nájemného dohodou, nájemce: _

Usnesení číslo: 0514IRMOb-Poll1822144
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
v souvislosti s nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatř ' '
'
"
' '
šíření onemocnění COVID-19 na straně pronajímatele uzavřít M

“dodatek č. 1, k
nájemní smlouvě č. SOOO45/2019/Kur. ze dne 06.03.2019, kterým se poskytuje sleva na
nájemném za pronájem pozemku par. č. 3180/19, výměry 3381 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, v rámci akce s názvem „Anenská pouť 2020“, které se méla konat 26.07.2020 a
to v

plné výši za rok 2020
2)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto

usnesenr
Vyřizuje:

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

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvnslosti 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
BMOb/0162/20
Zádost o svěření pozemků par. č. 305/3, 311/1 a 311/2
Usneseni číslo: 0515/RMOb-Poll1822/44

Rada městského obvodu Polanka
1) žádá
statutární město Ostrava 0 svěření pozemků par. č. 305/3, ostatni plocha, ostatni
komunikace, výměry 42 m2, par. č. 311/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměry 158 m2
a par. č. 311/2, ostatní ploch, ostatní komunikace, výměry 802 m2, vše k. ú. Polanka nad
Odrou, do majetkové správy městského obvodu Polanka nad Odrou

2)

ukládá
postoupit žádost statutárnímu městu Ostrava.
Vyřizuje:

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

RMOb/0163l20
Dočasné snížení nájemného dohodou, nájemce: _
Usneseni číslo: 0516IRMOb-Pol/1822/44
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
v souvislosti s nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, která mají bránit

šíření onemocnění COVID-19 na straně pronajímatele uzavřít s _

_ dodatek č. 2. ke
smlouvě o nájmu č. S102/2014/Kur. ze dne 19.09.2014, kterým se poskytuje sleva na
nájemném za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p.701 a pozemku par. č.

2)

862, za období 03-05/2020 ve výši 30% nájmu.
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dodatku č. 2 dle bodu 1) tohoto
usneseni
Vyřizuje:

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

RMOb/0165/20
Souhlas s umístěním stavby „oploceni“ na pozemku par. č. 1100/1,1099 ve vlastnictvi

_
Usnesení číslo: 0517/RMOb-Poll1822/44
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí
s oplocením pozemku par. č. 1100/1 a 1099 dle situace, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu. Oplocení bude realizováno na soukromém pozemku par. č. 1100/1 a 1099 a žádná

z jeho částí nebude zasahovat do obecního pozemku par. č. 1104/1, žadatel: _
_
2) ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

V souladu s nařízením EU 2016/6753, o ochraně fyzických osob v souvrslosti 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

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Vyřizuje:

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

RMOb/0169/20

Dohoda o skončení výpůjčky, Výpůlčitelé—
Usnesení číslo: 0518/RMOb-Pol/1822/44

Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

žádost o odstouiení od smlouvy o výpůjčce ze dne 10.06.2020 paní _

2)

rozhodla

uzavřít dohodu o skončení výpůjčky ke smlouvě o výpůjčce evid. č. S124/2014/Slov. ze dne
27.10.2014, která byla uzavřená s

ma
3)

to ke dni 30.06.2020
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu dohody o skončení výpůjčky dle
bodu 2) tohoto usnesení.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0160/20
Rozpočtové opatření 8/2020
Usneseni číslo: 0519/RMOb-PoI/1822l44

Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020
dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 8/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2020

Vyřizuje:

Petra Mamulová,
referent matriky a financí

RMOb/0161/20
_
„
Schválení účetní závěrky 2019 ZS a MS Polanka nad 0drou, návrh na rozdělení
výsledku hospodaření
Usnesení číslo: 0520/RMOb-Poll1822l44
Rada městského obvodu Polanka
V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochrané fyzuckých osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrníce 95/46/ES, a za'konem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
1)

schvaluje

účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou zpracovanou ke dni
31.12.2019 za účetní období 01.01.2019 — 31.12.2019
2)

souhlasi

s převodem výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou za
rok 2019 ve výši 340 640,86 Kč do rezervního fondu organizace
3)

souhlasí

4)

s převodem výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou za
rok 2019 ve výši 65 354,75 Kč do fondu odměn organizace
ukládá

seznámit vedení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou s výše uvedeným
usnesením

Vyřizuje:

Petra Mamulová,
referent matriky a financi

RMOb/0166l20
Žádost o schválení výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc srpen 2020
Usnesení číslo: 0521/RMOb-PoI/1822/44
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s výši úplaty za předškolní vzděláváni za měsíc srpen 2020 dle důvodové zprávy tohoto
materiálu.

2)

ukládá
sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace.

RMOb/0168/20
_
,
Souhlas s přijetím finančního daru pro ZS a MS Polanka nad Odrou,
příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0522/RMOb-PoI/1822/44
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

2)

s přijetím sponzorského daru ve výši 2 348 Kč od společnosti Photodienst Brno,spol. s.r.o.,
Cejl 105, I602 00 Brno,IČ: 44964404
ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.
RMOb/O167/20
Stanoveni výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Usnesení číslo: 0523/RMOb-Pol/1822/44
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
- výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:
Děti celodenní:

350 Kč/měsíčně

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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POLANKA
NAD ODROU

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
školního
Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby kdy dítě zahájí
povinnou škiolní docházku v ZŠ (i v případě odkladu povinné školní docházky).
Vyřizuje: RNDr. Patrik Molitor

ředitel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
RMOb/017_1/20
Provoz MS a školní družiny v období prázdnin

Usnesení čislo: 0524/RMOb-Poll1822/44
Rada městského obvodu Polanka
bere na vědomí
sídlem H.
informaci ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace se

1)

v
Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou o provozu mateřské školy a školní družiny
obdobi prázdnin.

RMOb/O172/20
— žadatelé:
Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní přípojka do pozemku par. č. 1554

Usneseni číslo: 0525IRMOb-Poll1822144
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

u par.
s umístěním částí vodovodní přípojky pro napojení rodinného domu č.p. 69 na pozemk
v k. ú. Polanka
č. 1561, v k.ú. Polanka nad Odrou, do obecního pozemku par. č. 1554, vše

nad Odrou, M a se
2)

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla

o
na straně vlastníka pozemku par. č. 1554, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy
í
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesen

3)

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

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku
RMOb/0173/20

Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení, žadatel—
Usnesení číslo: 0526/RMOb—Poll1822/44
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

žádost pana—> Vyjádření
2)

ke stavebnímu povolení.
ukládá

zrušení
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti
údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
sdělit žadateli dosud platné usnesení Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou
ze dne 15.04.2015 č. 60/4.

Vyřizuje:

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

RMOb/O174/20
Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní přípojka do pozemků par. č. 76/1 a 76/4 —
žadatel:
Usnesení čislo: 0527IRMOb-Pol/1822l44
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním části vodovodni přípojky pro napojení budoucího rodinného domu ne pozemku
par.c
c.2532/23 v k.ú. Polanka nad Odrou do ob
k.ú. Polanka nad Odrou, investor
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 zékona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2)

rozhodla
na straně vlastníka pozemků par. č. 76/4 a 76/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření
smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení

3)

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

usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

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

RMOb/O170/20
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0528/RMOb-Pol/1822/44
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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NAD ODROU

