
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

100. schůze rady městského obvodu

konané dne 26.09.2022

1137/RMOb-Poll1822l100O< m‘

1144/RMOb-Pol/1822/100

  
  

gavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V souladu s nařízením EU 2016/6753 o ochraně fyztckýcn osob v souwslostl se zpracováním osobních udaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

smérmce 95/46/ES. a zákonem (: 110/2019, o zpracování osobních Udaju.1e dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2022

Čislo usnesení

1137/RMOb-Pol/1822/100

1138/RMOb—Pol/1822/1OO

1139/RMOb-Pol/1822/1OO

1140/RMOb-Pol/1822/1OO

1141/RMOb-Pol/1822/100

1142/RMOb-Pol/1822/100

1143/RMOb-Pol/1822/100

1144/RMOb-Pol/1822/1OO

Materiál

RMOb/0211/22

RMOb/0213/22

RMOb/0206/22

RMOb/0208/22

RMOb/0209/22

RMOb/0210/22

RMOb/0207/22

RMOb/0212/22

Název

Kontrola usnesení z 99. rady městského obvodu

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se

společností Strabag, kdy předmětem dodatku je

změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla v

souvislosti s vícepracemi vzniklých při realizaci

stavby Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část |.

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene — služebnosti a dohoda o

umístění stavby a žádost o vyjádření k akci „Ostrava.

Polanka nad Odrou, par. č. 3844, NNk“ pro územní

souhlas

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v

obecním pozemku pro stavbu: „Rodinný dům včetně

TČ, přípojek vody, elektřiny, dešťové kanalizace s

ČOV, zpevněných ploch a oploceni, pozemek par. č.

2845/2, 2846, 2847/3, k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava“

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se

s zhotovitelem Pavlem Staňkem, kdy předmětem

dodatku je změna termínu předání, rozsahu

předmětu plnění a ceny díla v souvislosti s

vícepracemi vzniklých při realizaci stavby

Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476.

Návrh na uzavření Smlouvy o rekonstrukci vedení

komunikační sítě a jejím dalším využití se

společností PODA a.s.

Plán inventur na rok 2022

Informace starosty a ostatnich radních o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně tyzmkých osob v souwslostl se zpracováním osobnich údaju a o volném pohybu těchto udaju 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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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMOb/0211/22

Kontrola usnesení z 99. rady méstského obvodu

Usneseni číslo: 1137/RMOb-PoI/1822/100

Rada méstského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 99. rady městského obvodu ze dne 07.09.2022.

RMOb/0213/22

návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společnosti Strabag, kdy

předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla v

souvislosti s vícepracemi vzniklých při realizaci stavby Rekonstrukce MK

lokalita Zámecká, část I.

Usneseni čislo: 1138/RMOb-Pol/1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 801227/2022 z důvodu vzniku víceprací v rámci

stavby Rekonstrukce MK lokalita Zámecká, část I., se společností STRABAG as., se sídlem

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744, dodatkem č. 2 se upravuje rozsah

předmětu plnění a cena díla na částku 723662370 Kč bez DPH dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0206/22

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene —

služebnosti a dohoda o umístění stavby a žádost o vyjádření k akci ,,Ostrava,

Polanka nad Odrou, par. č. 3844, NNk“ pro územní souhlas

Usnesení čislo: 1139/RMOb-PoI/1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) nesouhlasí

s umístěním kabelového vedení NN na pozemku par. č. 3844 trvalý trávní porost, v k. ú. Polanka

nad Odrou, obec Ostrava, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce as., se

sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 4363 ostatní plocha,

ostatní komunikace a par. č. 311/1 ostatní plocha, ostatni komunikace, vše v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

2) nesouhlasí

s dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě s názvem “Ostrava, Polanka nad

Odrou, par. č. 3844, NNk“, v k, ú. Polanka nad Odrou

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 4363 a par. č. 311/1, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava 0 zamítnutí žádosti

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyZICkých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušeni

směrnice 96/46/ES, a zákonem 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

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0208/22

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku pro

stavbu: „Rodinný dům včetně TČ, přípojek vody, elektřiny, dešťové kanalizace

s ČOV, zpevněných ploch a oplocení, pozemek par.c c,.2845lZ 2846, 2847/3,

k. ů. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“

Usnesení číslo: 1140/RMOb-PoI/1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

žádost která na základě

Elné moci zastuEu‘le .

souhlas s umístěním vodovodni přípojky na pozemku par.

.2845/2 orná půda a par č 2846 orná půda do obecního pozemku par č. 2847/3 ostatní

plocha jiná plocha vše v k ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava

2) souhlasí

s umístěním vodovodní přípojky na pozemku par. č. 2845/2 orná půda a par. č. 2846 orná půda,

do obecního pozemku par. č. 2847/3 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Polanka nad Odrou,

obec Ostrava, investor:

, , a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2847/3 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění časti cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 2) tohoto usnesení

4) zplnomocňuje

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

usnesení

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská,

referent majetku

RMOb/0209/22

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se s zhotovitelem Pavlem

Staňkem, kdy předmětem dodatku je změna termínu předání, rozsahu předmětu

plnění a ceny dila v souvislosti s vicepracemi vzniklých při realizaci stavby

Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476.

Usnesení číslo: 1141/RMOb-PoI/1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 801256/2022 z důvodu vzniku víceprací v rámci

stavby Rekonstrukce střešního pláště č. p. 476 se zhotovitelem Pavlem Staňkem, se sídlem

V souladu s nařízením EU 2016/6753. o ochraně fyzwkých osob v souvrslostí se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/53, a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Verdunská 1884/29, 702 00 Ostrava—Moravská Ostrava, IČ: 733 47 329, kdy dodatkem č. 1 se

upravuje termin plnění, rozsah předmětu plnění a cena díla na částku 4,462,103,363 Kč bez

DPH, dle předloženého materiálu

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/O210l22

Návrh na uzavření Smlouvy o rekonstrukci vedení komunikační sítě a jejim

dalším využití se společností PODA a.s.

Usneseni číslo: 1142/RMOb-Poll1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření Smlouvy o rekonstrukci vedení komunikační sítě a jejím dalším využití, se

společností PODA a.s., se sídlem 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava, IČ: 25816179

2) zplnomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

Vyřizuje: Roman Mihula,

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0207/22

Plán inventur na rok 2022

Usnesení číslo: 1143/RMOb-PoI/1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

Plán inventur na rok 2022, jako přílohu č, 11 směrnice 2/2012 k provádění inventarizace

majetku a závazků.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupků

RMOb/0212/22

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usneseni číslo: 1144/RMOb-Pol/1822/100

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju 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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