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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usneseni

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.08.2019

Číslo usnesení

Materiál

0246/RMOb-Pol/1822/19

RMOb/0209/19

Název
Kontrola usnesení z 18. rady městského obvodu ze dne
24.07.2019

0247/RMOb-Pol/1822/19

0248/RMOb-Pol/1822/19

RMOb/0203/19

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene, dotčen obecní pozemek par. č. 4367, název
stavby: Polanka n. Odrou — kVN z TR Poruba
RMOb/0204/19
Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojka do
W. č. 76/4 a 76/184/7 — žadatel: _

0249/RMOb-Pol/1822/19

RMOb/0205/19

OZSO/RMOb-Pol/1822/19

RMOb/0207/19

Program pro poskytnutí dotací na rok 2020
Návrh

na

uzavření

Dodatku

č.1,

ke

smlouvě

Č.

500071/2019 ve věci realizace veřejné zakázky s názvem,

„Chodník l.května, 2.část, Úřad—Mateřská škola“
0251/RMOb-Po|/1822/19

RMOb/0208/19

Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Technická
infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka
nad Odrou"
Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-06/2019
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Plán činnosti RMOb a ZMOb na ||. pololetí roku 2019
Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní přípojka do
pozemku par. Č. 2575/3 — žadatelé:

0252/RMOb-Pol/1822/19
0253/RMOb—Pol/1822/19
0254/RMOb—Pol/1822/19
OZSS/RMOb—Pol/1822/19

RMOb/0211/19
RMOb/0213/19
RMOb/0210/19
RMOb/0214/19

0256/RMOb-PoI/1822/19

RMOb/0215/19

0257/RMOb-Pol/1822/19

RMOb/0216/19

Smlouva o zabezpečení kulturního programu na akci "Den

RMOb/0212/19

obce"
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském

_

0258/RMOb-Pol/1822/19

Rozpočtové opatření č. 11/2019

obvodu
Materiály, které byly odloženy :
Materiál
RMOb/0206/19

Název
Bezúplatné nabytí pozemků par. č. 3121/22, 3121/23,
3123/6, 3148/2 a 3154/16
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0209/19
Kontrola usnesení z 18. rady městského obvodu ze dne 24.07.2019
Usneseni číslo: 0246/RMOb-Pol/1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 18. rady městského obvodu ze dne 24.07.2019.

RMOb/0203/19
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek
par. č. 4367, název stavby: Polanka n. Odrou — kVN 2 TR Poruba
Usneseni číslo: 0247IRMOb-Pol/1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním části zemního vedení VN a trubky pro optiku, budoucí oprávněný z věcného
břemene: ČEZ Distribuce as., se sídlem Teplická 874/8, Děčín lV-Podmokly, do obecního
pozemku par. č. 4367, v k. u. Polanka nad Odrou, a se vstupem do tohoto pozemku za účelem
realizace za předpokladu, že po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě
2) rozhodla
na straně vlastnika pozemku par. č. 4367, v k. u. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 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
usnesení

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0204/19
Smlouv
žadatel:

'

'

u - vodovodní přípojka do pozemků par. č. 76/4 a 76I184I7 —

Usnesení číslo: 0248/RMOb-Pol/1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním části vodovodní přípojky pro napojení budoucího rodinného domu na pozemku
“
ní h
mků ar. č. 76/4 a 76/1 v k. ú. Polanka nad Odrou stavebník:

se

2)

vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace za předpokladu, že po dokončení vodovodní
přípojky bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.
Tento souhlas bude rovněž podkladem pro řízení silničního správního úřadu v rámci řízení o
povolení zvláštního užívání a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
rozhodla
na straně vlastníka pozemků par. č. 76/4 a 76/1, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření
smlouvy o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1)tohoto usnesení
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
3)

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

4)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli

RMOb/0205/19
Program pro poskytnuti dotaci na rok 2020

Usneseni číslo: 0249/RMOb-Poll1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) doporučuje
ZMOb Polanka nad Odrou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a schválenými Zásadami pro rozdělování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy,
městského obvodu Polanka nad Odrou, schválit program pro poskytování dotací spolu s lhůtou
podání žádostí do 31.01.2020

2)

ukládá

Vyřizuje:

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

RMOb/0207/19
Návrh na uzavření Dodatku č.1, ke smlouvě č. $00071I2019 ve véci realizace
veřejné zakázky s názvem, „Chodnik 1.května, 2.část, Uřad—Mateřská škola“
Usnesení číslo: 0250IRMOb-Pol/1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č.1, smlouvy o dílo č. 800071/2019, ve věci veřejné zakázky s názvem
„Chodník 1. května, 2.část, Úřad - Mateřská škola“ se společnosti V.D.Stav - Ostrava s.r.o. se
sídlem Malá 113/9, 725 25 Ostrava—Polanka nad Odrou, kdy předmětem dodatku je změna
předmětu smlouvy, ceny díla a změna termínu předání z důvodu vzniklých víceprací během
realizace stavby

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku č.1 dle bodu 1) tohoto usnesení.
Zodp. Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0208119
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka
nad Odrou“
Usneseni číslo: 0251/RMOb-PoI/1822/19
Rada méstského obvodu Polanka
1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavebních prací s názvem „Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú.
Polanka nad Odrou" v rozsahu předloženého návrhu
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NAD ODROU

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

2)

jmenuje

3)

pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
stanovuje
termín pro otevírání obálek na 04.09.2019 v 9.00 hodin

4)

ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu.

Zodp. Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0211l19

Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-06/2019
Usneseni čislo: 0252/RMOb-Poll1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Polanka nad Odrou za období 01-06/2019

2)

ukládá
předložit materiál na jednání Zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0213/19
Rozpočtové opatření č. 10/2019

Usneseni čislo: 0253IRMOb-Poll1822l19
Rada méstského obvodu Polanka

1)

doporučuje
ZMOb Polanka nad Odrou schválit rozpočtové opatření č. 10/2019 v rozpočtu městského
obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019 dle předloženého návrhu

2)

ukládá
předložit rozpočtové opatření č. 10/2019 na jednání ZMOb Polanka nad Odrou

Vyřizuje:

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

RMOb/0210/19
Plán činnosti RMOb a ZMOb na II. pololetí roku 2019

Usnesení číslo: 0254/RMOb-Pol/1822l19
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
plán činností RMOb a ZMOb na ll. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0214/19
Smlouva o právu provést stavbu, vodovodní přípojka do pozemku par. č. 2575/3

— žadatelé: _
Usnesení číslo: 0255/RMOb-Pol/1822/19

Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

souhlasí
s projektovou dokumentaci s názvem „kat. uzemí Polanka nad Odrou parcela č. 2575/3
a 2583/1 Vodovodní přípojka pro zahradu“ vypracovanou Ing. Ch. Kirkopulosem označenou
datem 8/2019 pro územní souhlas.
souhlasí
s umístěním části vodovodní přípojky pro napojení zahrady na pozemku par. č. 2583/1, v k.ú.
Polanka n

r

'

V

“

'. P | nk

n

r u,

investoři W 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 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
3)

rozhodla
na straně vlastnika pozemku par. č. 2575/3, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy
o umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení.

4)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polánky nad Odrou k podpisu smluv dle bodu č. 3) tohoto usnesení.

5)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0215/19
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Usnesení čislo: 0256/RMOb-Pol/1822/19

Rada méstského obvodu Polanka
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č.11/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2019
dle předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č. 11/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2019.
Vyřizuje:

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

RMOb/0216/19
Smlouva o zabezpečení kulturního programu na akci “Den obce”
Usneseni číslo: 0257/RMOb-Pol/1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o zabezpečení kulturního programu v rámci akce “Den obce“ dle přílohy č.

1) tohoto materiálu
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
2)

zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zabezpečení kulturního
programu v rámci akce “Den obce" dle přílohy č. 1) tohoto materiálu.

RMOb/0212/19
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0258/RMOb-Pol/1822/19
Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.
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