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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 27.02.2019

Číslo usnesení Materiál Název

0098/RMOb-Poll1822/8 RMOb/OO47/19 Kontrola usnesení ze 7. rady méstského obvodu.

0099/RMOb-Pol/1822/8 RMOb/OO46/19 Návrh na ukončení smluvního vztahu se

společností EXTÉRIA sro se sídlem Hradní

27/37, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava na

poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti

BOZP.

O100/RMOb-PoI/1822/8 RMOb/OO45/19 Rozpočtové opatření č. 1/2019

O101/RMOb—PoI/1822/8 RMOb/0048/19 Činnost stavebního úřadu a speciálního

stavebního úřadu pro pozemní komunikace za rok

2018

0102/RMOb-Poll1822/8 RMOb/OO49/19 Zřízení školské rady při ZŠ v Polance nad Odrou

O103/RNIOb-Pol/1822/8 RMOb/OO50/19 Finanční zapojení SMO - městského obvodu

Polanka nad Odrou do výměny kotlů v letech 2019

— 2023.

O104/RMOb-Pol/1822/8 RMOb/0052/19 Zpráva o průběhu fúze školských zařízení v

Polance nad Odrou

0105/RMOb-Pol/1822/8 RMOb/0053/19 Pronájem pozemku par. č. 3180/19, - Anenská

pout’ (žadatelz Petr Fuciman)

0106/RMOb-Pol/1822/8 RMOb/0054/19 Záměr pronajmout v 1.NP budovy č.p 330, ul. 1.

května v Polance nad Odrou místnost č. 1.15

O107/RMOb-PoI/1822/8 RMOb/0051/19 Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0047/19

Kontrola usnesení ze 7. rady městského obvodu.

Usnesení číslo: 0098/RMOb-PoI/1822/8

Rada méstského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 7. jednání rady městského obvodu.

RMOb/0046/19

Návrh na ukončení smluvního vztahu se společností EXTÉRlA s.r.o. se sídlem

Hradní 27/37, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava na poskytování pravidelných

ročních služeb v oblasti BOZP.

Usnesení čislo: 0099IRMOb-Pol/1 82218

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

ukončit smluvní vztah se společnosti EXTÉRIA s.r.o, se sídlem ul. Hradní 27/37, 710 OO

Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 02565366, číslo smlouvy SOOOO5/2017/Mat ze dne 25. 04. 2017

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu výpovědí smlouvy dle bodu 1)

3) ukládá

zajistit úkony spojené s ukončením smluvního vztahu

Zodp. Iveta Matulová — referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/OO45/19

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Usneseni číslo: 0100/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 1/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 1/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2019

Vyřizuje: Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

BMOb/0048/19

Cinnost stavebniho úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní

komunikace za rok 2018

Usnesení číslo: 0101/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace

za rok 2018.
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Statutární město Ostrava Usneseni

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0049/19 „

Zřizení školské rady při ZS v Polance nad Odrou

Usneseni číslo: 0102/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) zřizuje

školskou radu při ZŠ příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad

Odrou, příspěvková organizace, IČ: 750 29 162, se sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka

nad Odrou.

2) stanovuje

počet členů školské rady na šest členů.

3) vydává

volební řád pro volbu členů školské rady.

4) jmenuje

za zřizovatele členy školské rady pana Pavla Bochniu a Ing. Víta Sudera.

5) ukládá

řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou,

IČ: 750 29 162, se sídlem H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou zajistit veškeré

administrativní kroky nutné pro volbu členů školské rady pedagogickým sborem a zástupci

rodičů nezletilých žáků.

RMOb/0050/19

Finanční zapojeni SMO - městského obvodu Polanka nad Odrou do výměny

kotlů v letech 2019 - 2023.

Usneseni čislo: O103/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou vyčlenit částku ve výši 500 000 Kč na

podporu žádosti pro výměnu kotlů, podaných v rámci 3. výzvy Kotlikových dotací, s tím, že na

jednu žádost bude poskytnut finanční dar ve výši 10 000 Kč.

2) doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Polanka nad Odrou, aby pověřilo radu městského obvodu

podpisem darovacím smluv o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro fyzickou osobu

v rámci podané žádosti o výměnu kotle na území městského obvodu Polanka nad Odrou.

RMOb/0052/19

Zpráva o průběhu fúze školských zařízení v Polance nad Odrou

Usnesení číslo: 0104/RMOb-PoI/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

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

o průběhu fúze školských zařízení v Polance nad Odrou.
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Statutární město Ostrava
Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0053/19

Pronájem pozemku par. č. 3180/19, - Anenská pouť (žadatel: Petr Fuciman)

Usnesení číslo: 0105/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o pronájmu pozemku par. č, 3180/19, výměry 3 381 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou, za účelem

provozování lidové technické zábavy u příležitosti Anenských poutí, na dobu určitou v letech

2019-2022, za nájemné ve výši 55.000,- Kč za 7 dnů v době konání Anenské pouti, za

podmínky zajištění 4 suchých WC pro návštěvníky v odpovídajícím vybavení nájemci: Petr

Fuciman, Na Rybníčku 485/54, Opava—Předměstí.

2) rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

3) zplňomocňuje

starostu k podpisu nájemní smlouvy.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0054I19

Záměr pronajmout v 1.NP budovy č.p. 330, ul. 1. května v Polance nad Odrou

místnost č. 1.15

Usnesení číslo: 0106/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o záměru pronájmu na straně pronajimatele místnosti č. 1.15, výměry 27,79 m2 v 1. NP ve

stavbě občanského vybavení č. p. 330 na ulici 1, května, 725 25 Ostravě — Polance nad Odrou,

v k. ú. Polanka nad Odrou, za účelem provozování administrativní činnosti, na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1500,— Ké/mZ/rok.

2) ukládá

zveřejnit záměr na úřední desce.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0051/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

Usnesení čislo: O107/RMOb-Pol/1822/8

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu,

osrnávnu!
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