Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

12. schůze rady městského obvodu

-m\
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konané dne 24.04.2019

O155/RMOb-POIl1822/12
0165/RMOb-Pol/1822/12

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 24.04.2019

Číslo usnesení

Materiál

Název

0155/RMOb-POI/1822/12

RMOb/0109/19

Kontrola usnesení z 11. rady městského obvodu ze
dne 10.04.2019.

O156/RMOb-Pol/1822/12

RMOb/0110/19

O157/RMOb—Pol/1822/12

RMOb/0105/19

Návrh na uzavření dodatku č. 18/2019 ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd ' n
obecní pozemek par. č. 755/4 — žadatel: &

0158/RMOb-Pol/1822/12
O159/RMOb-Pol/1822/12
0160/RMOb-Pol/1822/12
O161/RMOb—Pol/1822/12

RMOb/0108/19

Souhlas s uličním oplocením -

RMOb/0117/19

Schválení účetní závěrky PO MŠ za rok 2018

RMOb/0118/19
RMOb/0113/19

Jmenování konkursní komise - konkurs na

Schválení účetní závěrky PO ZŠ za rok 2018
obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ

0162/RMOb-Pol/1822/12

RMOb/O114/19

O163/RMOb-P0l/1822/12

RMOb/O116/19

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
Činnost odboru stavebního a životního prostředí,
oddělení životního prostředí a silničního
hospodářství za rok 2018
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd — dotčen

obecní pozemek par. č. 1324/1 — žadatel:0164/RMOb-Pol/1822/12

RMOb/O119/19

0165/RMOb—Pol/1822/12

RMOb/0115/19

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Chodník 1. května, 2 část, Úřad — Mateřská škola“
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0109/19
Kontrola usneseni z 11. rady městského obvodu ze dne 10.04.2019
Usneseni číslo: 0155/RMOb-Poll1822/12

Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 11. rady městského obvodu ze dne 10.04.2019.

RMOb/0110/19
Névrh na uzavření dodatku č. 18/2019 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemně
spolupráci
Usnesení číslo: O156/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
dodatek č. 18/2019 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spoluprácí uzavřený mezi ČR - Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje a SMO - městským obvodem Polanka nad Odrou.
2) zplňomocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 18/2019 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné
spolupráci.

RMOb/0105/19
Smlouva o rávu rovést stavbu — v'ezd - dotčen obecní pozemek par. č. 755/4
— žadatel: _
Usnesení číslo: 0157/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním částí zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 1541 na
ozemku ar. č. 751 do obecního ozemku ar. č. 755/4 v k ú. Polanka nad Odrou stavebník:
a
se vstupem do tohoto pozemku za ucelem realizace.
2) rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 755/4, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění částí cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení.

3)

4)

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
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
RMOb/0108/19
Souhlas s uličním oplocením -—
Usnesení číslo: 0158/RMOb-Pol/1822/12

Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se záměrem stavby uličního o locení na

ozemku

arc. č. 323/3 v k. ú. Polanka nad Odrou u

ul. Dvorkovská pro „datech
_, za účelem vydání územního souhlasu dle § 96 odst. 2 písm. a)
zák. č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2)

ukládá
sdělit stanovisko RMOb Polanka nad Odrou dle bodu 1) tohoto usnesení žadateli a vyznačit
souhlas na situaci stavby.

Vyřizuje:

Jiřina Janšová,
referent oddělení stavebního

RMOb/0117/19

„

Schválení účetní závěrky PO MS za rok 2018
Usnesení číslo: 0159/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka

1)

2)

3)

schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava — Polanka nad Odrou
zpracovanou ke dni 31 .12.2018 za účetní období 01.01.2018 — 31.12.2018
souhlasí
s převodem výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava — Polanka
nad Odrou za rok 2018 z hlavní činnosti ve výši 1 846,43 Kč do rezervního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
souhlasí
s převodem výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava — Polanka

nad Odrou za rok 2018 z doplňkové činnosti ve výši 26 821,36 Kč do rezervního fondu
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

4)

ukládá
Seznámit vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
s výše uvedeným usnesením

Vyřizuje:

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

RMOb/0118/19

_

Schválení účetní závěrky P0 ZS za rok 2018
Usneseni číslo: 0160/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Heleny Salichové Ostrava — Polanka
nad Odrou zpracovanou ke dni 31.12.2018 za účetní období 01.01.2018 — 31 .12.2018.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

3)

souhlasí
s převodem výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Heleny Salichové
Ostrava — Polanka nad Odrou za rok 2018 z doplňkové činnosti ve výši 15 019,05 Kč do
rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

ukládá
seznámit vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
s výše uvedeným usnesením
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financi, vnitřních věcí a majetku
RMOb/0113l19
Jmenování konkursní komise - konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky
ZS a MS Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0161/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka
1)

jmenuje

konkursní komisí v rámci vyhlášeného konkursu na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Polanka
nad Odrou příspěvková organizace dle přílohy č, 1) tohoto materiálu.

2)

ukládá
seznámit členy konkursní komise sjmenováním.

BMOb/0114/19
Cinnost odboru stavebniho a životního prostředí, oddělení životního prostředí
a silničního hospodářství za rok 2018
Usnesení číslo: 0162/RMOb-Pol/1822/12
Rada méstského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
zprávu o činnosti odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí a
silničního hospodářství za rok 2018.

RMOb/0116/19
Smlouva o právu provést stavbu — vjezd - dotčen obecní pozemek par. č. 1324/1

— žadatel: _
Usnesení číslo: 0163/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním části zpevněného vjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 971 na
pozemku par. č. 1308 do obecního pozemku par. č. 1324/1, v k. u. Polanka nad Odrou
stavebník:

_a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace.
2)

rozhodla
na straně vlastnika pozemku par. č. 1324/1, 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 smlouvy dle bodu č. 2) tohoto

usnesenr
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

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

RMOb/0119/19
Návrh na zahájení zadávacího řízení've věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Chodník 1. května, 2 část, Uřad — Mateřská škola“
Usnesení číslo: 0164/RMOb-Pol/1822/12
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem „Chodník 1. května. 2 část, Úřad — Mateřská škola" v rozsahu předloženého
návrhu.
2) jmenuje
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu.
3) stanovuje
termín pro otevírání obálek na 09. 05. 2019 v 9.00 hodin.
4) ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu.

5)

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 rozhodnuti o námitkách
Zodp.: Roman Mihula - vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0115l19
Informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

Usnesení číslo: 0165/RMOb-Pol/1822/12
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.
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