
Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

21. schůze rady městského obvodu

konané dne 18.09.2019
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Pavel Bochnia Martina Šoustalová

starosta místostarostka

V soutadu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyznckých osob v souwslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušeni

směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních udalu. je 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 čisel ze dne: 18.09.2019

Číslo usnesení

0280/RMOb-POI/1 822/21

0281 /RMOb—Pol/1 822/21

0282/RMOb-Pol/1822/21

0283/RMOb—Poll1822/21

0284/RMOb-POI/1822/21

0285/RMOb-Pol/1822/21

0286/RMOb-POI/1822/21

O287/RMOb-Pol/1822/21

O288/RMOb-Pol/1822/21

0289/RMOb—Pol/1822/21

Materiál

RMOb/O246/19

RMOb/O239/19

RMOb/0245/19

RMOb/O241/19

RMOb/0243/19

RMOb/0244/19

RMOb/0248/19

RMOb/0249/19

RMOb/0250/19

Název

Kontrola usnesení z 20. rady městského obvodu ze

dne 4.9.2019

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: zpevněný

sjezd, vstup, vodovodní a kanalizační ří o'ka do

pozemku par. č. 2094, žadatel:*

Smlouva o právu provést stavbu — vodovodní,

kanalizační přípojky a úprava zpevněnéh '

pozemek par. č. 915/15 — žadatel: 0%

Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě

č.18_SOBSO1_4121396068 (č. žadatele

800063/2018) o smlouvě budoucí o připojení

odběrných elektrických zařízení k distribuční

soustavě do napěťové hladiny se společnosti ČEZ

Distribuce, as., se sídlem Teplická 874/8, 405 02

Děčín, Děčín IV— Podmokly

Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření

smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část E”

Uprava dopravniho značení ul. U Rybníčku - podnět

věcný dar od společnosti Rappa sro na akci s

názvem „Den Obce“

Plán inventur na rok 2019

zpevněná plocha před objektem č. p. 1046 Hostinec

na Hřišti) do pozemku par. č. 2355/1 —

RMOb/0247/19

Materiály, které byly odložený :

Materiál

RMOb/0242/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v

městském obvodu

Název

Vyjádření ke stavbě s názvem „Novostavba RD vč.

STI, žump, vsakovací jímky, zpevněných ploch,

oplocení a sjezdu na pozemek parc. č. 2665/61,

2665/57 ku Polanka nad Odrou“, stavebník

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

směrnice 95/46/1533 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/0246/19

Kontrola usnesení z 20. rady méstského obvodu ze dne 4.9.2019

Usnesení číslo: 0280/RMOb-Pol/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 20. rady městského obvodu ze dne 4.9.2019.

RMOb/0239l19

Smlouva o právu provést stavbu, stavba: ' ' ' vstu vodovodní a kanalizační

přípojka do pozemku par. č. 2094, žadatel:

Usnesení číslo: 0281/RMOb-Pol/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním částí zpevněného sjezdu, vstupu, vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení

budoucího rodinného domu na pozemku ar. č. 2074 do obecního ozemku ar. č. 2094, vše

v k. ú. Polanka nad Odrou,investorzú

_a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace. Tento souhlas bude

podkladem pro řízení silničního správního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 2094, 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

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0245/19

Smlouva o právu provést stavbu — vodovodní, kanalizační přípojky a úprava zpevněného

sjezdu, pozemek par. č. 915/15 — žadatel:

Usneseni číslo: 02821RMOb-Pol/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části zpevněného vjezdu, vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení

budoucího rodinného domu na pozemku ar. č. 918/3 do obecního ozemku ar. č. 915/15, vše

| t. tr. Peterte nee odm, meetr*
a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace. Tento souhlas

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně tyzrckych osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES. a zakonem (: 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

bude podkladem pro řízení silničního správního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích

2) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 915/15, 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

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0241/19

Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.18_SOBSO1_4121396068 (č. žadatele

800063/2018) o smlouvě budoucí o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční

soustavě do napěťové hladiny se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,

405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly.

Usneseni čislo: 0283IRMOb-Poll1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

uzavřeni dodatku č. 2 ke smlouvě č18_SOBSO1_4121396068 (č. žadatele 800063/2018) o

smlouvě budoucí o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do

napěťové hladiny o 0,4 kV (NN), se společností ČEZ Distribuce, as., se sídlem Teplická 874/8,

405 02 Děčín, Děčín IV — Podmokly

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)tohoto usnesení.

Zodp. Iveta Matulová referent hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0243/19

Návrh na výběr nejvhodnější nabidky a uzavření smlouvy ve věci veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část E“

Usnesení čislo: 0284/RMOb-PoI/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, za podmínky přidělení dotace z Fondu životního

prostředí MMO ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce s názvem „Izolační

zeleň — Polanka nad Odrou, část E “ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř_č.5,

se zhotovitelem Miroslavem Kulou, se sídlem Pekařská 3117, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 869

21 843 za cenu 703 013,00 Kč

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

směrnice 95/46/ES. a zákonem č 110/2019, o zpracování osobnich udaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3) ukládá

sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.

Zodp. Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0244/19

Úprava dopravního značení ul. U Rybníčku - podnět_

Usneseni čislo: 02851RMOb-PoI/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) projednala

podnět—

nad Odrou ve věci změny dopravního značení na ul U Rybníčku

2) souhlasí

s odpovědí dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

RMOb/0248/19

věcný dar od společnosti Rappa s.r.o. na akci s názvem „Den Obce“

Usnesení čislo: 0286/RMOb-Pol/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

opřijeti věcného daru ve výši 10 249— Kč od společnosti RAPPA s.r.o se sidlem: Za Humny

1082/1, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou lČ: 155 02 236 na akci s názvem,Den Obce“

konanou dne 14.09.2019, pořádanou Školskou kulturní a sportovní komisí městského obvodu

Polanka nad Odrou v roce 2019

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto

usnesent

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0249/19

Plán inventur na rok 2019

Usnesení číslo: 0287/RMOb-Pol/1822/21

Rada méstského obvodu Polanka

1) schvaluje

Plán inventur na rok 2019 jako přílohu č. 8 směrnice 2/2012 k provádění inventarizace

majetku a závazků.

Vyřizuje: Hana Šimůnková,

sociální pracovnice, referent přestupku

RMOb/0250/19

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních udaju 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.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

zpevněná plocha před objektem č. p. 1046 (Hostinec na Hřišti) do pozemku par. č. 2355/1 —

Usneseni čislo: 02881RMOb-PoI/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním zpevněného povrchu, výměry 114,69 m2, před objektem č. . 1046 do obecního

“ “ ' u investor:

účelem realizace

2) rozhodla

na straně vlastnika pozemku par. č. 2355/1, k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o

umístění časti 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

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0247/19

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0289/RMOb-Pol/1822/21

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 20161679. o ochraně fyZickych osob v souwslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zakonem c 110/2019, o zpracování osobních udaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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