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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 27.05.2020

Číslo usnesení

0490/RMOb-Pol/1822/42

O491/RMOb-Pol/1822/42

0492/RMOb—Pol/1822/42

0493/RMOb—Pol/1822/42

0494/RMOb-Pol/1822/42

0495/RMOb-Pol/1822/42

0496/RMOb-Pol/1822/42

0497/RMOb-Pol/1822/42

0498/RMOb—Pol/1822/42

O499/RMOb—Pol/1822/42

0500/RMOb-Pol/1822/42

Materiál

RMOb/O140/20

RMOb/0137/20

RMOb/0138/20

RMOb/O131/20

RMOb/0139/20

RMOb/0142/20

RMOb/0143/20

RMOb/0141/20

RMOb/O144/20

RMOb/0147/20

RMOb/0145/20

Název

[(ontrola usnesení z 41. rady městského obvodu

Zádost o uzavření smlouvy o zřízení VB, dotčené

pozemky par. č. 2367/1, 3180/32 — přípojka NNk pro
\!

_?EZDistribuce a.s.)

Smlouva o zřízení VB, dotčen obecní pozemek par.

č. 1525, přípojka NNk (ul. Sjednocení, el. přípojka pro

Smlouva o právu provést stavbu — kanalizační

přípojka do obecního pozemku par. č. 860/2 -

žadatelkaz—

Stanovisko ke stavbě s názvem „el. vedení NN -

Polanka nad Odrou 796/1, NN“

Žádost o převod finanční částky z rezervního fondu

do fondu investic

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o

připojení elektrické zabezpečovací signalizace

objektu na zařízení dálkového přenosu a zajištění

provozu zařízení dálkového přenosu- vyhodnocovací

částí na Itegrovaném bezpečnostním centru MSK

Darování techniky jednotce požární ochrany

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné

zakázky s názvem “Rekonstrukce kotelny, objekt

jídelny ZŠ"

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Informace starosty a ostatnich radnich o dění v

městském obvodu

V souladu s nařízením EU 20161679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, 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

RMOb/0140/20

Kontrola usneseni z 41. rady městského obvodu

Usnesení čislo: 0490/RMOb—Pol/1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení z 41. rady městského obvodu ze dne 13.05.2020.

BMOb/0137/20

Zádost o uzavření smlouvy o zřízení VB, dotčené pozemky par. č. 2367/1, 3180/32 — přípojka

NNkpr_(cez Distribuce a.s.)

Usnesení číslo: 0491/RMOb-Pol/1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene—osobní služebnosti k

částem pozemků par. č. 2367/1 a 3180/32, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu

zřízeni, umístěni a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení

NNk a právu vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízeni, umístění a provozování, ve

prospěch oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV—Podmokly, v rozsahu

dle geometrického plánu č. 3393-108/2018 ze dne 24.02.2020. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.082,- Kč, včetně DPH

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0138l20

Smlouva o zřízení VB dotčen obecní pozemek par. č. 1525, přípojka NNk (ul. Sjednocení, el.

přípoikapr—

Usnesení čislo: 0492/RMOb-PoI/1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

na straně povinného o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-osobní služebnosti k části

pozemku par. č. 1525, v k. ú. Polanka nad Odrou, spočívajícího v právu zřízení, umístění a

provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN a právu

vstupovat na uvedené pozemky za účelem zřízení, umístění a provozování, ve prospěch

oprávněného: ČEZ, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v rozsahu dle

geometrického plánu č. 3463-54/2020 ze dne 29.01.2020. Služebnost se zřizuje na dobu

neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.815,- Kč, včetně DPH

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle

bodu 1) tohoto usnesení.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni
směrnice 95/46/ES, 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

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0131/20

Smlouva o právu provést stavbu — kanalizační přípojka do obecního pozemku par. č. 860/2 —

Usneseni číslo: 0493/RMOb—PoI/1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky pro napojení stávajícího rodinného domu č.p. 642mm

ar. č. 934 do obecního ozemku ar. č. 860/2, vše k. ú. Polanka nad Odrou investo

%a se vstupem do
tohoto pozemku za účelem realizace

2) rozhodla

na straně vlastníka pozemku par. č. 860/2, 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/0139/20

Stanovisko ke stavbě s názvem „el. vedení NN - Polanka nad Odrou 796/1, NN“

Usnesení číslo: 0494/RMOb-PoI/1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s rekonstrukcí stávajícího nadzemního vedení NNv s názvem stavby „el. vedení NN — Polanka

nad Odrou 796/1, NN“ k žádosti o vydání územního souhlasu k samotnému provedení stavby.

Stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 3185/4 a 3185/6, vše v k.ú. Polanka nad Odrou.

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, 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

BMOb/0142I20

Zádost o převod finanční částky z rezervniho fondu do fondu investic

Usneseni číslo: 0495/RMOb—Poll1822l42

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s převodem finanční částky dle přílohy č. 1) tohoto materiálu z rezervního fondu Základní školy

a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvková organizace do fondu investic.

RMOb/0143I20

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o připojení elektrické zabezpečovací signalizace

objektu na zařízení dálkového přenosu a zajištění provozu zařízení dálkového přenosu -

vyhodnocovací části na Itegrovaném bezpečnostním centru MSK

Usnesení číslo: 04961RMOb-PoI/1822l42

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o připojení elektrické zabezpečovací signalizace objektu

na zařízení dálkového přenosu a zajištění provozu zařízení dálkového přenosu - vyhodnocovací

části na Itegrovaném bezpečnostním centru MSK, 5 ČR Hasičským záchranným dborem MSK,

se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561

2) zplňomocňuje

starostu k podpisu dodatku dle bodu 1)tohoto usnesení.

Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMObI0141/20

Darování techniky jednotce požární ochrany

Usneseni číslo: 0497/RMOb-Poll1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

protokol o předání věci movitých dle přílohy č. 1) tohoto materiálu jednotce požární ochrany

2) rozhodla

o přijetí movitých věcí dle přílohy č. 1) tohoto materiálu od Moravskoslezského kraje pro

jednotku požární ochrany ve výši 5 899355 Kč.

RMOb/0144I20

Návrh na zahájení výběrového řízení veřejné zakázky s názvem “Rekonstrukce kotelny,

objekt jídelny ZS"

Usneseni číslo: 0498/RMOb-Poll1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci

stavby s názvem “Rekonstrukce kotelny objekt jídelny ZŠ" v rozsahu předloženého návrhu

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

směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

OSTRAVA!!!

POLANKA

rana 5/6 NAD ODROU

 



Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

2) jmenuje

pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu

3) stanovuje

termín pro otevírání obálek na 10.6. 2020 v 9:00 hod

4) ukládá

odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této

veřejné zakázky

5) zplňomocňuje

vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů

souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnuti o námitkách

Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0147120

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Usnesení číslo: 0499/RMOb-Poll1822/42

Rada městského obvodu Polanka

1) schvaluje

rozpočtové opatření č. 7/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2020

dle předloženého návrhu

2) ukládá

provést rozpočtové opatření č. 7/2020 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro

rok 2020.

Vyřizuje: Petra Mámulová,

referent matriky a financi

RMOb/0145l20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usnesení číslo: 0500/RMOb-Poll1822/42

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 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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