Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

-m\

nc

26. schůze rady městského obvodu
konané dne 13.11.2019

O322/RMOb-Pol/1822/26
0336/RMOb-Pol/1822/26

Pavel Bochnia

Martina Šoustalová

starosta

místostarostka

V soutadu s nařízením EU 2018/679, o ochraně fyzwkých osob v souvustosti se zpracováním osobnich údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušeni
směrnice 95/46/ES. a zákonem č 110/2019. o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 13.11.2019

Číslo usnesení

Materiál

Název

0322/RMOb-Poll1822/26

RMOb/0296/19

Kontrola usneseni 25. rady městského obvodu ze

0323/RMOb-PoI/1822/26

RMOb/O293/19

Zaměstnávání osob a vyplácení nenárokových

0324/RMOb—Pol/1822/26

RMOb/O294/19

Odrou z její doplňkové činnosti
Oznámení o podání žádostí v rámci dotační výzvy
Statutárního města Ostravy

0325/RMOb-PoI/1822/26

RMOb/O286/19 Vyřazení majetku

0326/RMOb-Pol/1822/26

RMOb/O287/19

dne 30.10.2019

složek platu zaměstnancům ZŠ a MŠ Polanka nad

Žádost o vyjádření k PD pro společné povolení

stavby — DÚR+DSP s názvem „Parkoviště u
hřbitova“
Žádost o stanovisko k dokumentací s názvem
„Rozšíření MK Příměstská + chodník“ pro společné

0327/RMOb—Pol/1822/26

RMOb/0290/19

0328/RMOb-Pol/1822/26

RMOb/0253/19

Vyjádření ke stavbě s názvem „Přeložka veřejného
vodovodu Anny Letenské“, investor ALPEX servis
a.s., žadatel: Hydroídea s.r.o.

0329/RMOb-PoI/1822/26

RMOb/0291/19

Kanalizační přípojka do pozemku par. č. 1781/5 —
kanalizační přípojka pro stávají '
emku
par. č. 1774, vlastník: manželéWz

0330/RMOb—Pol/1822/26

RMOb/0295/19

Záměr pMmku par. č. 2692/3 —

0331/RMOb-Pol/1822/26
0332/RMOb—Pol/1822/26

RMOb/O288/19
RMOb/0289/19

0333/RMOb-Pol/1822/26

RMOb/0297/19

povolení stavby — DÚR + DSP

žadatel:

0334/RMOb—Pol/1822/26

RMOb/0299/19

0335/RMOb—Pol/1822/26

RMOb/0301/19

0336/RMOb-Pol/1822/26

RMOb/0298/19

Rozpočtové opatření č. 18/2019
Plnění příjmů a čerpání výdajů za období
01-09/2019
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem “Pečovatelské byty (TDS a BOZP)"
Pozemek par. č.3175/181 — věcné břemeno (úprava
veřejného osvětlení) - povinný: Povodí Odry, státní
podnik
Umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení
č. p. 1275 — sportovní hala
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/6579. o ochraně fymckých osob v souwslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju
a o zrušení
smérmce 95/46/ES‘ a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0296/19
Kontrola usnesení 25. rady městského obvodu ze dne 30.10.2019
Usnesení čislo: 0322/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
kontrolu usnesení z 25. rady městského obvodu ze dne 30.10.2019.

RMOb/0293l19

„

Zam_ěstnávání osob a vyplácení nenárokových složek platu zaměstnancům ZS
a MS Polanka nad Odrou zjeji doplňkové činnosti
Usnesení čislo: 0323/RMOb-Poll1822/26

Rada městského obvodu Polanka
1)

bere na vědomí

žádost ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou ve věci zaměstnáváni osob a vyplácení
nenárokových složek platu zaměstnancům ZŠ a MŠ
2)

souhlasí
s použitím zisku z doplňkové činnosti na vyplácení nenárokových složek platu zaměstnancům

ZS a MŠ.
RMOb/0294/19
Oznámení o podání žádosti v rámci dotační výzvy Statutárního města Ostravy
Usneseni čislo: 0324/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
informaci ředitele školy ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou o podání žádostí v rámci dotační výzvy
Statutárního města Ostravy.

RMOb/0286/19
Vyřazení majetku
Usnesení číslo: O325lRMOb-Pol/1822I26

Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
na základě zápisu z jednání likvidační komise o vyřazení majetku SMC-městského obvodu
Polanky nad Odrou v celkové výši 769 058,91 Kč, evidovaného v budově č.p. 1.

2)

ukládá
provést všechny úkony související s vyřazením majetku

Vyřizuje:

Hana Šimůnková.
sociální pracovnice, referent přestupků

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzrckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. a zakonem Č 110/2019, o zpracování osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0287/19

,

žádost o vyjádření k PD pro společné povolení stavby — DUR+DSP s názvem „Parkoviště u
hřbitova“

Usneseni číslo: 0326/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
projektovou dokumentaci s názvem stavby „Parkoviště u hřbitova“, kterou vypracoval Ing.
David Fekete, označenou datem 10/2019

2)

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby — DUR+DSP s názvem

stavby „Parkoviště u hřbitova“, zhotovitel projektové dokumentace: DOPRAPLAN s.r.o., se
sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory. Stavbou budou dotčeny
obecní pozemky par. č. 749, 748, 747/1, 788/1, 744/2, 747/2 a 744/1, vše v k. ú. Polanka nad
Odrou

3)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0290/19
žádost o stanovisko k dokumentaci s názvem „Rozšíření MK Příměstská + chodník“ pro
společné povolení stavby — DUR + DSP
Usneseni číslo: 0327/RMOb-PoI/1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
projektovou dokumentaci s názvem stavby „Rozšíření MK Příměstská + chodnik“, jenž
vypracoval Ing. David Fekete, označenou datem 10/2019

2)

3)

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby — DÚR+DSP s názvem
stavby „Rozšíření MK Příměstská + chodnik“, zhotovitel projektové dokumentace:
DOPRAPLAN sro, se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory.
Stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 3181/33, 2688 3 2608/3, vše v k. ú. Polanka
nad Odrou

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souwslostí se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto udaju
a o zrušení
smérnrce 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracovaní osobních údaju, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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POLANKA
NAD ODROU

Usnesení

Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0253/19
Vyjádření ke stavbě s názvem „Přeložka veřejného vodovodu Anny Letenské“,
investor ALPEX servis a.s., žadatel: Hydroldea s.r.o.
Usnesení číslo: 0328/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1)

2)

3)

4)

5)

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentaci a s umístěním inženýrských sítí pro společné
povolení liniové stavby a pro odstranéni vodního díla s názvem stavby „Přeložka veřejného
vodovodu Anny Letenské“, investor: ALPEX servis a.s., se sídlem: Nad Porubkou 2227/31,
708 00 Ostrava — Poruba, jenž je zastoupen na základě plné moci společností Hydroldea
s.r.o., se sídlem Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky
par. č. 788/1 a 634/2, vše v k. ú. Polanka nad Odrou
souhlasí
s umístěním a odstraněním části vodovodního řadu a následnou opravou komunikace v celé
šíři v rámci stavby s názvem „Přeložka veřejného vodovodu Anny Letenské“, stavbou budou
dotčeny obecní pozemky par. č. 788/1 a 634/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, stavebníkt ALPEX
servis a.s., se sídlem: Nad Porubkou 2227/31, 708 00 Ostrava - Poruba 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 strané vlastnika pozemků par. č. 788/1 a 634/2, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření
smlouvy o umístění částí cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0291/19
Kanalizační přípojka do pozemku

ar. č. 1781/5 — kanalizační přípojka pro stávající RD na

pozemku par. č. 1774, vlastník: _
Usnesení číslo: 0329/RMOb-Pol/1822/26

Rada městského obvodu Polanka
1)
2)

3)

ruší
usnesení č. 0266/RMOb-Pol/1822/20 ze dne 04.09.2019
souhlasí
se stavbou a s projektovou dokumentaci s názvem akce „Kanalizační přípojka pro rodinný
dům na pozemku par. č. 1774, k.ú. Polanka nad Odrou“ vypracovanou lng. Tomášem
Janošcem označenou datem 10/2019 pro územní souhlas. Tento souhlas bude podkladem
pro řízení silničního správního úřadu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích
souhlasí
na
s umístěním části kanalizační přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu
pozemku par. č. 1774, v k.ú. Polanka nad Odrou, do obecního pozemku par. č. 1781/5, v k. ú.

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyztcky'ch osob v souvxslostl se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušeni
směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
Polanka nad Odrou, investor:

4)

5)

6)

se vstupem do tohoto pozemku za účelem
realizace za předpokladu, že po dokončení kanalizační přípojky bude uzavřena smlouva o
zřízení služebnosti a pozemek bude překonán protlakem.
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 pozemku par. č. 1781/5, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření smlouvy o
umístění části cizí stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 3) tohoto usnesení
zplňomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto
usnesení

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

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

RMOb/0295/19

Záměr prodeje část pozemku par. č. 2692/3 — žadatel: _
Usneseni číslo: 0330/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1) nedoporučuje

ZMOb Polanky nad Odrou pr

' “

'

'

'

'

°

'

Manka nad odm, žadatel: W
2)

ukládá
postoupit žádost k projednání ZMOb Polanka nad Odrou.
Vyřizuje:

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

RMOb/0288/19
Rozpočtové opatření č. 18/2019
Usnesení číslo: 0331/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok
2019 dle předloženého návrhu
2) ukládá
provést rozpočtové opatření č. 18/2019 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2019.

Vyřizuje:

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

V souladu s nařízením EU 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvrslostl 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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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0289/19
Plnění příjmů a čerpání výdajů za období 01-09/2019
Usneseni čislo: 0332/RMOb-Pol/1822/26
Rada městského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
plnění příjmu a čerpání výdajů v rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Polanka nad Odrou za období 01-09/2019

2)

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

Bc. Leona Kalužová,

vedoucí odboru financí, vnitřních věcí a majetku

RMOb/0297I19
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem “Pečovatelské byty (TDS a BOZP)"

Usnesení čislo: 0333/RMOb-Poll1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky s názvem „Pečovatelské
byty (TDS a BOZP)“ s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3, se společností

JS Property, a.s., IČO: 27814742, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, za
2)

3)

cenu 438.000 Kč bez DPH
zplňomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1) tohoto usnesení

ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení.
Zodp. Roman Mihula
vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0299/19
Pozemek par. č.3175/181 — věcné břemeno (úprava veřejného osvětlení) - povinný: Povodí
Odry, státní podnik
Usnesení číslo: 0334/RMOb-Poll1822/26
Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla

na straně oprávněného o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části
pozemku par. č. 3175/181, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu umístění, a
právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek za účelem zřízení, umístění a provozování, ve
prospěch oprávněného, s povinným: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem: Varenská
3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu č.
V souladu s nařízením EU 2016/6793. o ochraně fyztckých osob v souwslostt se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení
směrnice 95/46/ES. a zákonem č 110/2019. o zpracováni osobnich udaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

3430—52b/2019 ze dne 17.09.2019. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a to ve výši
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši
2)

zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.
Vyřizuje:

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

RMOb/O301l19
Umístění reklamy ve stavbě občanského vybavení č. p. 1275 — sportovní hala
Usneseni číslo: 0335/RMOb-Poll1822/26

Rada městského obvodu Polanka
1) rozhodla
vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 rn do Sportovní haly na
ul. Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odměnu v celkové
výši 43.200,- Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu
určitou od 01.01.2020 do 31.12.2022 pro společnost BV-Technika, a.s., se sídlem: K
Vydralinám 705/2, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou
2) rozhodla
vyrobit a umístit reklamu naproti hlavni tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovni haly na
ul. Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou za odménu v celkové
výši 14.400- Kč plus DPH v zákonné výši. Smlouva o umisténi reklamy se sjednává na dobu
určitou od 01.01.2020 do 31.12.2020 pro společnost UNICAR, spol. s r. o., se sídlem:
Vítkovická 2744/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
3) rozhodla
vyrobit a umístit reklamu naproti hlavní tribuny o velikosti 1,0 m x 1,7 m do Sportovni haly na
ul. Heleny Salichové 1275/26A, 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou za odměnu v celkové
výši 28.800- Kč. Smlouva o umístění reklamy se sjednává na dobu určitou od 01.01.2020 do
31.12.2021 pro společnost PD profi, s.r.o., se sídlem: Lešetínská 625/42, 719 00 Ostrava —
Kunčice
4) zplňomocňuje
starostu SMO - méstského obvodu Polanky nad Odrou k podepsání smluv o umístění reklamy
dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení
5) pověřuje
pana Ivana Kubicu k zajištění výroby a upevnění reklamy.
Vyřizuje:

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

RMOb/0298/19
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usnesení číslo: 0336/RMOb-Pol/1822/26
Rada méstského obvodu Polanka

1)

bere na vědomí
informace starosty a ostatních radních o déni v městském obvodu.

V souladu s nařizenim EU 2016/679. o ochraně fyznckych osob v souwslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju
a o zrušeni
směrnice 95/46/ES. a zákonem č 110/2019. o zpracování osobnich udaju. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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