Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

25. schůze rady městského obvodu

S”

O<

konané dne 30.10.2019

O308/RMOb-PoI/1822/25
O321/RMOb-Poll1822/25

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka
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NAD ODROU

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čisel ze dne: 30.10.2019

Číslo usneseni

Materiál

Název

0308/RMOb-POI/1822/25

RMOb/0275/19

O309/RMOb-Pol/1822/25
0310/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/O276/19
RMOb/0273/19

Kontrola usneseni z 23. a 24. (mimořádné) rady
městského obvodu
Výroční zpráva o činnosti školy

O311/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/0277/19

Schválení plánu zimní údržby na období 1. 11.
2019 — 31. 03.2020
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na stavbu

“Oprava výtluků a obrub Polanka”
0312/RMOb-Pol/1822/25
0313/RMOb—Pol/1822/25

RMOb/0279/19
RMOb/0281/19

0314/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/0268/19

0315/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/0269/19

0316/RMOb-Poll1822/25

RMOb/0274/19

0317/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/0278/19

O318/RMOb—Pol/1822/25

RMOb/0282/19

0319/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/0285/19

Návrh OZV č.5/2017 o nočním klidu
Návrh OZV o místním poplatku ze psů a OZV o
místním poplatků za užívání veřejného prostranství
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku ar.
č. 2091 stavba: zievněný sjezd, stavebník:
Žádost o účelovou dotaci — Knihovna města
Ostravy, příspěvková organizace
Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a
areálu Molákova 701, Ostrava — Polanka nad
Odrou

Úprava smlouvy o nájmu — Dělnický dům a
sportovní haly
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny, na dodávku plánovaného
množství elektřiny a systémové služby do
odběrných míst ve správě městského obvodu pro

rok 2020
Veřejná zakázka malého rozsahu zahájení
zadávacího řízení “Pečovatelské byty, TDS a

BOZP”
0320/RMOb-Pol/1822/25

RMOb/0284/19

0321/RMOb—Poll1822/25

RMOb/0283/19

Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na
stavbu “Místní komunikace a chodnik Za
Podjezdem |. etapa“
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/0275/19
Kontrola usnesení z 23. a 24. (mimořádné) rady městského obvodu
Usnesení číslo: 0308/RMOb-Poll1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 23. a 24 (mimořádné) rady městského obvodu.

RMOb/0276119
Výroční zpráva o činnosti školy
Usnesení číslo: 0309/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019.
RMOb/0273l19
Schválení plánu zimni údržby na období 1. 11. 2019 — 31.03.2020
Usnesení čislo: 0310/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1)

schvaluje
předložený plán zimní údržby místních komunikací na území SMO, Městského obvodu Polanka
nad Odrou na období od 01. 11. 2019 do 31. 03. 2020, v rozsahu předloženého návrhu

2)

ukládá
předložit schválený plán zimní údržby místních komunikací odboru dopravy Magistrátu města
Ostravy, a v zimním období dbát na plnění povinnosti dle tohoto schváleného plánu.
Zodp. Roman Mihule — vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0277/19
Návrh na uzavření smlouvy o dilo na stavbu “Oprava výtluků a obrub Polanka"
Usneseni číslo: 0311/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na stavbu “Oprava výtluků a obrub Polanka“, se společností

Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 25396544, za cenu 14988219 Kč bez DPH
2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.
Zodp. Roman Mihula, vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0279/19
Návrh OZV č.5/2017 o nočním klidu
Usneseni čislo: 0312/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka

1)

žádá
o zařazení akcí uvedených v příloze č. 1) tohoto materiálu pořádaných městským obvodem do

2)

přílohy OZV č. 5/2017 o nočním klidu
ukládá

tajemníci ÚMOb zaslat seznam akcí k doplnění MMO.

RMOb/0281l19
Návrh OZV o mistnim poplatku ze psů a OZV o místním poplatků za užívání
veřejného prostranství
Usnesení čislo: 0313/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala
návrh OZV o místním poplatků ze psů a OZV o místním poplatků za užívání veřejného
prostranství
2) doporučuje
změny v sazbách poplatků pro psa dle přílohy tohoto materiálu.

RMOb/O268/19
Smlouva o irávu irovést stavbu na pozemku par. č. 2091, stavba: zpevněný sjezd, stavebník:

Usneseni čislo: 0314/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s umístěním částí zpevněného sjezdu pro napojení stávajícího rodinného domu na pozemku
v

2)

3)

4)

:

nad Odrou 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
rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2091, v k. ů. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 1) tohoto usnesení
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 2) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

BMOb/0269/19
Zádost o účelovou dotaci — Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

Usneseni číslo: 0315/RMOb-Poll1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu SMO - městského obvodu Polanky nad Odrou na rok
2020 ve výši 15.000- Kč, Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, ul. 28. října 289/2,
702 00 Ostrava, lČ 00097586 v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020 a s podanou

žádostí, a to za účelem:
a) doplnění knižního fondu pobočky knihovny v Polance nad Odrou, ul. 1. května 330/160, ve

výši 5.000,- Kč,
b) na podporu volnočasových aktivit místních dětí s názvem projektu „8 knihou po Evropě“ ve

2)

výši 10.000,- Kč
ukládá
zajistit převod přiznaných finančních prostředků na účet žadatele do 29.02.2020.
Vyřizuje:

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

RMOb/0274/19
Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu Molákova 701, Ostrava — Polanka nad
Odrou
Usnesení čislo: 0316/RMOb-Poll1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s ceníkem za pronájem prostor Dělnického domu a areálu, Molákova 701, Ostrava - Polanka
nad Odrou s platností od 01.01.2020

2)

ukládá
zveřejnit ceník na internetových stránkách.
Vyřizuje:

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

RMOb/0278/19
Uprava smlouvy o nájmu — Dělnický dům a sportovní haly
Usneseni číslo: 0317/RMOb-Poll1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
se zněním upravené smlouvu o nájmu, kde předmětem nájmu budou prostory Dělnického domu
a sportovní haly

2)

ukládá
sdělit stanovisko správci Dělnického domu a sportovní haly.
Vyřizuje:

lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,
referent majetku
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0282/19
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, na dodávku
plánovaného množství elektřiny a systémové služby do odběrných míst ve správě
městského obvodu pro rok 2020 - 2021
Usnesení číslo: 0318IRMOb-PoI/1822/25

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, do odběrných míst ve správě
městského obvodu pro rok 2020 - 2021, se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem:

Vaníčkova 1594/1, 400 o1 Usti nad Labem, 1630 25458302
2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1)tohoto usnesení

RMOb/0285/19
Veřejná zakázka malého rozsahu zahájení zadávacího řízení “Pečovatelské

byty, TDS a BOZP”
Usneseni číslo: 0319/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Pečovatelské byty (TDS a BOZP)“ v rozsahu předloženého návrhu
2) jmenuje
pracovní komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
3) stanovuje
termin pro otevírání obálek na 07.11.2019 v 9:00 hod

4)

ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu.
Zodszoman Mihula, vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0284/19
Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dilo na stavbu “Místní komunikace a
chodnik Za Podjezdem I. etapa"
Usnesení číslo: 0320/RMOb-Pol/1822/25
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 800093/2019 zdůvodu vzniku méněprací a
víceprací v rámci stavby „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, |.
etapa“ se zhotovitelem, společností STRABAG a.s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

5. IČO: 60838744, dodatkem č. 1 se upravuje cena díla na částku 546295006 Kč bez DPH
dle předloženého materiálu

2)

zplňomocňuje
starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)tohoto usnesení.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0283/19
Informace starosty a ostatnich radních o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 0321/RMOb-PoI/1822/25

Rada městského obvodu Polanka
1)

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