Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

27. schůze rady městského obvodu

-m\

($<

konané dne 25.11.2019

0337/RMOb-PoI/1822127
O347lRMOb-PoI/1822/27

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

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

smérnrce 95/46/ES a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju je dokument zveřejněn v upravené podobě
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 25.11.2019

Číslo usneseni

Materiál

Název

0337/RMOb-POl/1822/27

RMOb/0305/19

Kontrola usnesení z 26. rady méstského obvodu ze
dne 13.11.2019

0338/RMOb—Pol/1822/27

RMOb/0303/19

žádost o vyjádření k PD pro územní řízení s
názvem stavby „RVDSL1934_M_T_OSP0213-

OSPO1HR_OK “ a „RVDSL1934_M_T_OSPOZ16OSPO1HR_OK“
0339/RMOb-Pol/1822/27
O340/RMOb-Pol/1822/27
0341 /RMOb-Pol/1 822/27

RMOb/0304/19
RMOb/0302/19
RMOb/O306/19

Rozpočtové opatření č. 19/2019
Plán účetního odpisu majetku do období 2020
Základní škola a mateřská škola Polanka nad

RMOb/0307/19

odpisového plánu na rok 2020
Základní škola a mateřská škola — návrh rozpočtu

Odrou, příspěvková organizace — schválení
O342/RMOb-Pol/1822/27

na rok 2020 a střednědobého výhledu na rok
2021 - 2022
0343/RMOb-Pol/1822/27

RMOb/O308/19

0344/RMOb-Pol/1822/27

RMOb/0309/19

Návrh rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka
nad Odrou na rok 2020 a návrh střednědobého

výhledu rozpočtu na období 2021 - 2023
Uzavření dodatku č. 19 přílohy č. 3 ke smlouvé o

dodávce tepelné energie č. 4/2005 se společností
VAE THERM, spol. sro

O345/RMOb-Pol/1822/27
O346/RMOb—Pol/1822/27

RMOb/O310/19
RMOb/0312/19

0347/RMOb-Pol/1822/27

RMOb/0311/19

Podnět ve věci parkování -_
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na stavbu s názvem “Technická infrastruktura
sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka nad
Odrou"
Informace starosty a ostatních radních o dění v
méstském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyznckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení
směrnice 95/46/ESV a za'konem č 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

RMOb/O305/19
Kontrola usnesení z 26. rady městského obvodu ze dne 13.11.2019
Usnesení číslo: 0337/RMOb-Pol/1822/27
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 26. rady městského obvodu ze dne 13.11.2019.

RMOb/0303l19
Zádost o vyjádření k PD pro územní řízení s názvem stavby ,,RVDSL1934_M_T_OSP0213-

OSPO1HR_OK “ a „RVDSL1934_M_T_OSPO216-OSPO1HR_OK“
Usnesení číslo: 0338/RMOb—Pol/1822/27
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
a) projektovou dokumentaci s názvem stavby „RVDSL1934_M_T_OSP0213-OSPO1HR_OK“,
kterou vypracoval: Ing. Jakub Dupkala, označenou datem 09/2019.
b) projektovou dokumentaci s názvem stavby „RVDSL1934_M_T_OSP0216-OSPO1HR_OK“,
kterou vypracoval: lng. Jakub Dupkala, označenou datem 10/2019.
2) souhlasí
a) s předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení s názvem stavby
„RVDSL1934_M_T_OSP0213—OSPO1HR_OK“,
zhotovitel
projektové
dokumentace:
VEGACOM a.s., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. Stavbou budou dotčeny
obecní pozemky par. č. 3185/7, 3185/6 a 3185/4, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, za
předpokladu, že s městským obvodem Polanka nad Odrou bude uzavřená smlouva o zřízení
věcného břemene.
b) s předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení s názvem stavby
„RVDSL1934_M_T_OSPO216-OSPO1HR_OK“,
zhotovitel
projektové
dokumentace:
VEGACOM a.s., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. Stavbou budou dotčeny

obecní pozemky par. č. 3185/6, 3185/4, 1000, 3185/5, 788/1 a 823/7, vše v k. ú. Polanka nad
Odrou, za předpokladu, že s městským obvodem Polanka nad Odrou bude uzavřená smlouva
o zřízení věcného břemene.

3)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0304/19
Rozpočtové opatření č. 19/2019
Usnesení číslo: 0339/RMOb-PoI/1822/27

Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje
rozpočtová opatření č, 19/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019
dle předloženého návrhu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrckých osob v souvrslostr se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto udaju
a o zrušení
smérnrce 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

2)

ukládá
provést rozpočtová opatření č. 19/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019.
Vyřizuje:

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

RMOb/O302/19
Plán účetního odpisu majetku do období 2020
Usnesení čislo: 0340/RMOb-Pol/1822/27
Rada městského obvodu Polanka

1)

schvaluje
odpisový plán dlouhodobého majetku SMO - městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2020. Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku 3
rovnoměrným měsíčním odpisem.

Vyřizuje:

Hana Šimůnková,
sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0306I19
Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace — schválení
odpisového plánu na rok 2020
Usnesení čislo: 0341/RMOb-Pol/1822I27
Rada městského obvodu Polanka

1)

schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou dle
předloženého návrhu pro rok 2020

2)

ukládá
převést odpisy v celkové výši z účtu zřizovatele na účet příspěvkové organizace v termínu do

15.11.2020
ukládá
Základní škole a mateřské škole Polanka nad Odrou odvést odpisy na účet zřizovatele v termínu

do 15.12.2020
ukládá
příspěvkové organizaci předložit každoročně v terminu do 30.10. Radě městského obvodu
Polanka nad Odrou ke schválení výši odpisů na další kalendářní rok.
Zodp.: ředitel školského zařizení.
ukládá
seznámit ředitele školského zařízení v městském obvodě Polanka nad Odrou s usnesením
Rady městského obvodu Polanka nad Odrou.

Vyřizuje:

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

v souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzmkýcn osob v souvrslostí 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

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0307/19
i
Základní škola a mateřská škola — návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na‘
rok 2021 - 2022
‘
l
Usnesení čislo: 0342/RMOb-Poll1822/27

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

3)

schvaluje
rozpočet (plán výnosů a nákladů) pro rok 2020 zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou ve výši 4 675 tis. Kč
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

ukládá
seznámit vedení příspěvkové organizace s výše uvedeným usnesením.
Vyřizuje:

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

RMOb/0308/19
Návrh rozpočtu SMO, městského obvodu Polanka nad Odrou na rok 2020 a návrh

střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 — 2023
Usnesení číslo: 0343/RMOb-Poll1822/27
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje

2)

3)

zastupitelstvu schválit rozpočet městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020 dle
předloženého návrhu
doporučuje
zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 — 2023

doporučuje
zastupitelstvu schválit pro rok 2020 rozpočtové změny týkající se přesunů mezi položkami
běžných výdajů (pol.5xxx) a kapitálových výdajů (pol. 6xxx) bez omezení výše částky a bez
dopadu na závazné ukazatele

4)

ukládá
starostovi předložit návrhy k projednání zastupitelstvu.
Vyřizuje:

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

RMOb/O309/19
Uzavření dodatku č. 19 přílohy č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 4/2005 se
společností VAE THERM, spol. s.r.o.
Usnesení čislo: 0344IRMOb-Pol/1822/27
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 19 přílohy č. 3, kupní smlouvy č. KS 4/2005 ze dne 31.3.2005, se
společností VAE THERM, spol. s.r.o., se sídlem Kulturní 785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
V souladu s nařízením EU 2016/6723. o ochraně fyzrckých osob v 50UV|$|0$ÍI 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. je dokument zveřejněn v upravené podobě
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku dle bodu č. 1) tohoto usneseni.

RMOb/0310/19
Podnět ve věci parkování - _
Usnesení číslo: 0345/RMOb-PoI/1822/27
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí

2)

věci parkování vozidel na pozemku parc. č. 3180/19 v k.ú. Polanka nad Odrou
souhlasí
s návrhem odpovědí dle přílohy č. 2) tohoto materiálu.

podnět— ve

RMOb/0312/19
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem
“Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka nad
Odrou"

Usneseni čislo: 0346/RMOb-Poll1822/27
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800113/2019 z důvodu vzniku méněprací a
víceprací v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka
nad Odrou" se zhotovitelem společnosti STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, IČ: 60838744, dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na částku 4 760 196,32 Kč bez

2)

DPH dle předloženého materiálu
zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku č. 1 dle bodu č. 1) tohoto materiálu.

Vyřizuje: Roman Mihula
Vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
RMOb/0311/19
Informace starosty a ostatních radnich o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0347IRMOb-Poll1822/27
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu,

V souladu s nařízením EU 2016/6379. o ochraně tyzrckých 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 údaju, Je dokument zveřejněn v upravené podobě

QŠTŘÉMŘ ! !!
POLANKA
Strana 6/6

NAD ODROU

