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

směrnice 95/46/ES, a zákonem (: 110/2019. o zpracování osobních údajů je dokument zveřejněn v upravené podoběv
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 10.06.2020

Číslo usneseni Materiél Název

0501/RMOb-PoI/1822/43 RMOb/0152/2O Kontrola usneseni ze 42. rady městského obvodu

0502/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/O149/20 Budoucí smlouva o zřízení VB, dotčeny obecní

pozemky par. č. 3185/7, 495/2, 499/2, 508/1,

3185/4, 3185/6, 788/1, 823/7, 3185/5 a 1000,

budouci oprávněný: CETIN a.s.

O503/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/O148/20 Zařazení nově vybudovaného chodníku do sítě

místních komunikací vybudovaného v rámci akce s

názvem: „Chodníky 1. května v Polance nad Odrou,

Chodník 2. část Úřad — Mateřská škola, SO 161.2

Úprava veřejného osvětlení“

0504/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/0146/20 Vynéti pozemků par. č. 4380, 4398, 4116 a 4370 ze

smlouvy o zemědělském pachtu

0505/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/0150/20 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene, dotčen obecní pozemek par.

č. 788/1, budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce a.s.,

(přípojka NNk pro_

0506/RMOb-PoI/1822/43 RMOb/0151/20 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

O507/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/0153/20 Névrh na zrušení zakázky malého rozsahu

"Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZŠ"

0508/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/0154/20 Úprava měsíční paušální ceny, ve věci smlouvy o

dílo S— 34/2016/Mih, se společností OTIS a.s.

0509/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/0156/20 Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Polanka nad

Odrou

0510/RMOb-Pol/1822/43 RMOb/0157/20 Stanovisko ve věci pouti v Polance nad Odrou

0511/RMOb-Poll1822/43 RMOb/0155/20 Informace starosty a ostatnich radnich o dění v

městském obvodu

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 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/0152/20

Kontrola usnesení ze 42. rady městského obvodu

Usnesení číslo: 0501/RMOb-PoI/1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

kontrolu usnesení ze 42. rady městského obvodu ze dne 27.05.2020.

RMOb/O149/20

Budoucí smlouva o zřízení VB, dotčeny obecni pozemky par. č. 3185/7, 495/2, 499/2, 508/1,

3185/4, 3185/6, 788/1, 823/7, 3185/5 a 1000, budouci oprávněný: CETIN a.s.

Usnesení číslo: 0502/RMOb-Poll1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, do obecních

pozemků par. č. 3185/7, 495/2, 499/2, 508/1, 3185/4, 3185/6, 788/1, 823/7, 3185/5 a 1000,

v k. ú. Polanka nad Odrou, a se vstupem do těchto pozemků za účelem realizace za

předpokladu, že po dokončení stavby budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti inženýrské sítě, budoucí oprávněný z vécného břemene: CETIN a.s., se sídlem:

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

2) rozhodla

na strané vlastnika pozemků par. č. 3185/4, 3185/6, 788/1, 823/7, 3185/5 a 1000, v k. ú.

Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 1) tohoto usnesení

3) rozhodla

na straně vlastníka pozemků par. č. 3185/7, 3185/6, 495/2, 499/2, 508/1 a 3185/4, v k. ú.

Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 1) tohoto usnesení

4) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smluv dle bodu č. 2) a 3) tohoto

usneseni

5) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0148/20

Zařazení nově vybudovaného chodníku do sítě místních komunikací vybudovaného v rámci

akce s názvem: „Chodníky 1. května v Polance nad Odrou, Chodník 2. část Uřad — Mateřská

škola, 80 161.2 Uprava veřejného osvětlení“

Usneseni číslo: 0503/RMOb-PoI/1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

se zařazením nově vybudovaného chodníku do sítě místních komunikací v rámci investiční

činnosti SMO, s názvem akce: „Chodníky 1. května v Polance nad Odrou, Chodník 2. část Úřad

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 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

-— Mateřská škola, SO 161.2 Úprava veřejného osvětlení“ nacházejícího se na pozemcích par.

č. 3185/28, 3185/9, 3185/8 a 57/4 do kategorie mistnich komunikaci IV. třídy v majetkové

správě SMO, Městského obvodu Polanka nad Odrou

2) ukládá

požádat silniční správní úřad o zařazení výše uvedené stavby do sítě místních komunikací.

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0146/20

Vynětí pozemků par. č. 4380, 4398, 4116 a 4370 ze smlouvy o zemědělském pachtu

Usnesení číslo: 0504IRMOb-PoI/1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o vynětí pozemků par. č. 4380, výměry 9261, par. č. 4398, výměry 167 m2, par. č. 4116, výměry

1176 m2 a 4370, výměry 300 m2 vše v k.ú. Polanka nad Odrou ze Smlouvy o zemědělském

pachtu evid. č. S 36/2014/Slov. ze dne 27.03.2014

2) rozhodla

na straně propachtovatele o uzavření Dodatku č. IV ke Smlouvě o zemědělském pachtu evid.

č. S 36/2014/Slov., dle bodu 1) tohoto usnesení

3) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Dodatku č. IV dle bodu č. 2) tohoto

usnesení

4) ukládá

sdělit stanovisko žadatel.

Vyřizuje: lng. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/01 50/20

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, dotčen obecní pozemek

par. č. 788/1, budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., (přípojka NNk pro_

Usnesení čislo: 0505/RMOb-Poll1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s umístěním části podzemní kabelové přípojky NNk pro stávající rodinný dům na pozemku par.

č. 690/3, v k. ú. Polanka nad Odrou, budoucí oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, do obecního pozemku par. č. 788/1, v k. ú.

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 vlastníka pozemku par. č. 788/1, v k. ú. Polanka nad Odrou, o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle předlohy, ve smyslu

odstavce 1) tohoto usnesení

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

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/0151/20

Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

Usnesení číslo: 0506IRMOb-Poll1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb dle přílohy 1) tohoto materiálu

2) zplňomocňuje

starostu městského obvodu Polanka nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení .

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.,

referent majetku

RMOb/0153120 „

Návrh na zrušení zakázky malého rozsahu “Rekonstrukce kotelny, objektjídelny ZS"

Usnesení číslo: 0507/RMOb-Poll1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny, objekt jídelny ZŠ" dle

důvodové zprávy předloženého materiálu.

BMOb/0154120

Uprava měsíční paušální ceny, ve věci smlouvy o dílo S- 34/20161Mih, se společností OTIS

a.s.

Usneseni číslo: 0508/RMOb-Pol/1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s úpravou ceny servisních služeb, 0 inflační index za rok 2019, ve věci smlouvy o dílo č. S-

34/2016/Mih ze dne 15.04.2016, uzavřené se společností OTIS a.s., se sídlem J. Opletala

3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 423 24 254, dle předloženého návrhu

2) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

Zodp: Roman Mihula

vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

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 zrušení

směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobe.
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Statutární město Ostrava Usnesení

městský obvod Polanka

rada městského obvodu

RMObl01 56/20 _ _

Souhlas s přijetím daru pro 28 a MS Polanka nad Odrou

Usnesení číslo: 0509IRMOb-Poll1822l43

Rada městského obvodu Polanka

1) souhlasí

s přijetím daru 2 x L.O.L Surprise Karavan v hodnotě 3000,- Kč od pana Marka Síročáka, bytem

Pod Nouzovem 969/3, 187 00 Praha 9 - Kbely

2) ukládá

sdělit stanovisko řediteli ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

RMOb/0157/20

Konání pouti v Polance nad Odrou

Usneseni číslo: 0510/RMOb-Pol/1 822143

Rada městského obvodu Polanka

1) rozhodla

o zrušení akce s názvem „Anenská pouť v Polance nad Odrou v termínu 28.7.2020.

RMOb/O155/20

Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu

Usneseni číslo: 0511IRMOb-Poll1822/43

Rada městského obvodu Polanka

1) bere na vědomí

informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/6719, 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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